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Comitê de Segurança da Informação

Data 17/06/2021 Horário 11h00 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

Carlos de Carvalho Júnior - Assessor de Segurança

Carla Joyce Gomes Alarcon de Paula - Coordenadora Substituta da Coordenadoria de
Controle Interno

Iara Cristina Gomes - Assessora de Gestão Estratégica

Herbert Wittmann – Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações

Pauta

1. PROAD 8567/2021 - Solicitação, pela OAB, dos IPs de saída para internet, dos servidores que
possuem integração com o CNA – Cadastro Nacional dos Advogados.

2. PROAD 16750/2020 - Necessidade de direcionamento procedimental, em razão do acesso
indevido de dados dos reclamantes por mecanismos externos de busca.

3. PROAD 11988/2021 - Autorização para uso do duplo fator de autenticação e do DRIVE do Google.
4. PROAD 12227/2021 - Retirada do ar do sistema SIABI por problema de segurança da informação.
5. PROAD 19695/2019 - Andamentos do plano de ação de segurança da informação (referente à

auditoria do Controle Interno)
6. PROAD  12705/2021 - Relatório i-gov TCU.

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 8567/2021 - Solicitação, pela OAB, dos IPs de saída para internet, dos servidores que
possuem integração com o CNA – Cadastro Nacional dos Advogados.
Após esclarecimentos prestados pelo Secretário de Tecnologia da Informação, o Comitê deliberou
no sentido de sugerir à Presidência que as informações solicitadas sejam encaminhadas
formalmente à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, evitando um eventual problema de
vazamento de informações técnicas para terceiros.

Documento 6 do PROAD 8567/2021. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.JJTJ.BHMW:
https://proad.trt15.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml
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2-) PROAD 16750/2020 - Necessidade de direcionamento procedimental, em razão do acesso
indevido de dados dos reclamantes por mecanismos externos de busca.
É uma demanda antiga que cuida da publicação dos dados pessoais pelo sistema PJe e da
reclamação dos usuários envolvidos. O tema já foi tratado pelo Comitê Regional do PJe e após
discussões envolvendo inclusive o Ministério Público do Trabalho, tudo se encaminha para que
esta questão seja encaminhada ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT para o
encaminhamento da solução. O Comitê deliberou que a Presidência reúna todos os expedientes
que tratam desse assunto no PROAD, unificando-os, para posterior pedido de providências via
Presidência ao CSJT, dando ciência a todos os Comitês que estes expedientes já tramitaram.

3-) PROAD 11988/2021 - Autorização para uso do duplo fator de autenticação e do DRIVE do
Google.
O Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações explicou amplamente aos presentes a
ideia dos projetos, que além de trazer possibilidades de incremento na produtividade de todos os
usuários, aumentará a questão que envolve a segurança da informação. Existe uma grande
preocupação com a segurança periférica do ambiente diante do aumento de invasões em sites e
ambientes operacionais de diversos Tribunais do Brasil.
Após diversas considerações e esclarecimentos que foram realizados, o Comitê deliberou pelo
apoio à solução proposta, com a elaboração, por parte da equipe técnica, de um plano de ação,
com medidas de preparação, publicação e preparação para implementação, dando ampla
divulgação dos passos a serem implementados e um grande suporte aos usuários que estarão
envolvidos, minimizando o natural impacto que se espera com essa mudança.

4-) PROAD 12227/2021 - Retirada do ar do sistema SIABI por problema de segurança da
informação.
Foi apresentado o expediente a todos com as motivações que levaram a SETIC a retirar do ar a
aplicação conhecida como SIABI. Após discussão entre os presentes e tomando como base a
informação que a empresa encaminhou “paths” de correção do sistema, não ficando claro se o
problema de segurança existente foi resolvido ou não. Assim, deliberou-se por encaminhar à
SETIC para um parecer técnico a respeito do que a empresa apresentou, verificando e registrando
a situação atual do sistema.

5-) PROAD 19695/2019 - Andamentos do plano de ação de segurança da informação
A Secretária-Geral da Presidência informou que as providências foram tomadas, que as áreas já
estão cientes do que necessitam fazer e em qual prazo, e que está pendente ainda a criação do
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Comitê de Segurança Cibernética e do Comitê de Respostas de Incidentes de TI, que pelos
prazos estipulados, são ações que ainda estão pendentes, com prazos vencidos. No caso do
DGSI, todos estão trabalhando para agrupar documentos para que seja feita a proposta do
documento. O Comitê deliberou pela criação das ações faltantes e como os prazos previstos são
mais elásticos, não existem ações adicionais a serem realizadas.

6-) PROAD 12705/2021 - Relatório Igov TCU.
A Assessora de Gestão Estratégica informou que o prazo final é dia 18/06/2021 e após várias
reuniões com as diversas áreas, as questões foram respondidas. Esclareceu que para facilitar
alguma informação adicional, caso seja necessário, todas as questões foram separadas por área
e que fosse identificado quem é o responsável por cada uma delas, facilitando a gestão das
respostas como um todo. Informou que estão sendo revisadas as respostas e que serão
encaminhadas dentro do prazo estipulado. O Comitê deliberou pela aprovação do trabalho
realizado, parabenizando a todos os envolvidos.

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

Previsão da próxima reunião

Data Local Hora

A definir Reunião virtual pelo Google Meet -

De acordo,

_________________________________________
Lúcia Zimmermann

Juíza Auxiliar da Presidência
Coordenadora do Comitê
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