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Comitê de Segurança da Informação

Data 14/04/2021 Horário 15h00 Local Reunião virtual via Google Meet

Presentes

Juíza Auxiliar da Presidência - Coordenadora do Comitê - Lúcia Zimmermann

Adriana Martorano Amaral Corsetti - Secretária-Geral da Presidência

Adlei Cristian Carvalho Pereira Schlosser - Diretor-Geral

Paulo Eduardo de Almeida - Secretário-Geral Judiciário

Carlos de Carvalho Júnior - Assessor de Segurança

Sinval Alves Fernandes - Coordenador da Coordenadoria de Controle Interno

Adilson Sergio Bertoldo Junior - Corregedoria Regional

Iara Cristina Gomes - Assessora de Gestão Estratégica

Herbert Wittmann – Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações

Pauta

1. PROAD 3388/2021: Análise dos grupos que devem ser bloqueados no firewall do Tribunal;

2. PROAD 6139/2021: Solicitação de desbloqueio do e-mail

3. PROAD 4952/2021: Boletim Informativo Mensal sobre Segurança da Informação e Segurança

Cibernética

4. PROAD 17529/2020: Norma de Controle de Acesso Lógico

5. PROAD 27089/2019: Implantação da “Norma de cópias de segurança (backup)”

Tópicos discutidos

A Coordenadora do Comitê agradeceu a presença de todos e passou a discutir o tema
único proposto, passando para análise do trabalho realizado de forma conjunta entre a Assessoria
de Gestão Estratégica - AGE e a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações -
SETIC.

1-) PROAD 3388/2021: Análise dos grupos que devem ser bloqueados no firewall do Tribunal
O Comitê discutiu vários dos aspectos envolvidos, analisando grupos que deveriam ou não ser
bloqueados, liberados. Após diversas considerações, deliberou-se sobre manter as definições
originais da ferramenta, tratando eventuais casos que no futuro poderão ser suscitados ao Comitê,
ficando a SETIC responsável por encaminhar, dentro de seis meses, a posição de utilização dos
mesmos, caso seja possível do ponto de vista técnico.

Documento 79 do PROAD 19695/2019. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.GNPR.YMGD:
https://proad.trt15.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml
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2-) PROAD 6139/2021: Solicitação de desbloqueio do e-mail
O Comitê discutiu a liberação ou não da possibilidade de utilização para a solicitante e após várias
considerações a respeito, tomando como base solicitações semelhantes que foram negadas em
casos similares, principalmente para Órgãos de classe de magistrados e servidores, o Comitê
deliberou pela sugestão de manter a restrição de acesso atualmente existente.

3-) PROAD 4952/2021: Boletim Informativo Mensal sobre Segurança da Informação e Segurança
Cibernética
Foi apresentado o referido boletim e todos foram incentivados a pesquisar rotineiramente esta
publicação, com o objetivo de ter contato com os assuntos que são ali discutidos e que são objeto
deste Comitê. Deliberou-se pela ciência do referido boletim.

4-) PROAD 17529/2020: Norma de Controle de Acesso Lógico
5-) PROAD 27089/2019: Implantação da “Norma de cópias de segurança (backup)”
Por se tratar de normas da área de tecnologia da informação, os dois expedientes foram tratados
de maneira conjunta. O Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações explicou cada
uma das normas e seus objetivos, tirando as dúvidas suscitadas durante a sua apresentação.
Após, o Comitê deliberou pela sugestão de aprovação e publicação das referidas normas, bem
como para que seja dado o encaminhamento para o atendimento do que apregoa a Resolução
Administrativa 23/2018.

Assuntos Gerais :
Além dos temas constantes da pauta, o Comitê retomou a discussão sobre as atividades que
deverão ser desenvolvidas pelo Tribunal para atendimento das orientações do Controle Interno na
auditoria realizada recentemente, sendo analisadas as lotações que foram propostas para
atendimento de cada demanda e, após discussão e esclarecimentos de todos, bem como
definidos os responsáveis, ficou acertado entre os presentes que todos deverão estimar o prazo
necessário para atendimento das mesmas, levando em consideração o que já foi definido no
plano de ação encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ. O prazo máximo para
preenchimento desta previsão para todos os responsáveis ficou para o dia 28/04/2021.

Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada às 16h25.

Previsão da próxima reunião

Data Local Hora
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A definir Reunião virtual pelo Google Meet -

De acordo,

_________________________________________
Lúcia Zimmermann

Juíza Auxiliar da Presidência
Coordenadora do Comitê


	Ir para página 1

		2021-05-08T23:48:35-0300
	LUCIA ZIMMERMANN




