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ANEXO I

CSIRT TRT21 - EQUIPE DE TRATAMENTO E RESPOSTA A 

INCIDENTES CIBERNÉTICOS

1. INTRODUÇÃO

O  CNJ,  por  meio  do  inciso  V,  do  Art.  19  da  Resolução  nº  396/2021, 

determinou que todos os órgãos do Poder Judiciário devem instituir e implementar 

ETIR  (Equipe  de  Tratamento  e  Resposta  a  Incidentes  de  Segurança 

Cibernética), que comporá a rede de equipes vinculadas ao  CPTRIC-PJ (Centro 

de  Prevenção,  Tratamento  e  Resposta  a  Incidentes  Cibernéticos  do  Poder 

Judiciário).

O Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região (TRT21), em cumprimento 

a essa determinação, deliberou pela instituição dessa equipe técnica, denominada 

de CSIRT TRT21 - Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos.

A  escolha  pelo  termo  CSIRT  (Computer  Security  Incident  Response 

Team) segue recomendação do  CERT®/CC1 pelo uso de acrônimo mundialmente 

conhecido devido à característica internacional da Internet.

O CSIRT TRT21 tem como foco principal a prevenção e a resposta eficaz e 

eficiente a incidentes cibernéticos que afetem ativos computacionais no âmbito do 

TRT21.

2. MISSÃO

Atuar segundo as melhores práticas de segurança da informação de forma a 

apoiar que os ativos computacionais do TRT21 operem em níveis adequados, além 

de  proteger  os  dados  custodiados  pelo  Tribunal  segundo  os  princípios  da 

confidencialidade, integridade e disponibilidade.

1 Computer Emergency Response Team Coordination Center trata-se de referência mundial no 
quesito de coordenação dos grupos de tratamento e resposta a incidentes.
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3. PÚBLICO ALVO

 O  CSIRT  TRT21 presta  seus  serviços  a  todas  as  unidades  e, 

consequentemente, a todos os membros que compõem a estrutura organizacional  

do TRT21.

4. MODELO DE IMPLEMENTAÇÃO

O CSIRT TRT21 será composto majoritariamente por membros das unidades 

da  Secretaria  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  (SETIC), 

preferencialmente,  servidores  efetivos  que,  além  de  suas  funções  regulares, 

desempenharão as atividades relacionadas ao tratamento e à resposta a incidentes 

cibernéticos  em  ativos  computacionais,  de  acordo  com  o  escopo  dos  serviços 

listados na seção 7 deste documento.

5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

O  CSIRT  TRT21  trata-se  de  um  grupo  permanente,  vinculado  à  SETIC, 

composto pelos seguintes membros fixos:

I - chefe  do  Setor  de  Segurança  da  Informação  (SESI),  que  atuará 

como coordenador do grupo;

II - demais membros do Setor de Segurança da Informação (SESI);

III - 2 (dois) representantes do Setor de Infraestrutura de TIC (SEINF).

Ao  coordenador  do  grupo  caberá  elaborar  os  procedimentos  internos, 

promover ações de treinamento dos integrantes,  estabelecer código de conduta, 

gerenciar  as  atividades,  distribuir  tarefas  para  a  equipe  e  fazer  a  interface  da 

comunicação  com  o  CPTRIC-PJ,  o  CTIR  Gov,  o  CERT.br e  quaisquer  outros 

CSIRTs nacionais  ou  internacionais,  empresas,  universidades,  provedores  de 

acesso e serviços de Internet, sistemas autônomos e operadores judiciários.

Na ausência do titular, o substituto formal do cargo de chefe do SESI atuará 

como coordenador do CSIRT TRT21.

Para os representantes do  SEINF que compõem o  CSIRT TRT21, também 
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devem ser definidos os seus substitutos.

Caso necessário,  poderão ser  convocados servidores  de outras  áreas do 

Tribunal (jurídica, gestão de pessoas, contratações e licitações, comunicação social,  

proteção de dados pessoais, segurança institucional, pesquisas judiciárias, controle 

interno etc.) para auxiliar a equipe no desenvolvimento de suas atividades.

6. AUTONOMIA

O  CSIRT  TRT21 tem  autonomia  compartilhada,  ou  seja,  participará  do 

processo de tomada de decisão sobre os procedimentos a serem executados e/ou 

ações de recuperação a serem deflagradas durante as etapas do tratamento dos 

incidentes cibernéticos, debatendo seus impactos e repercussões.

O Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados (CSIPD) do 

TRT21 deverá ser comunicado tempestivamente sobre a ocorrência de qualquer 

incidente classificado como crise cibernética, de acordo com os critérios presentes 

no processo 3.2.7 - Gerir continuidade de serviços essenciais de TIC.

Caso o incidente viole os princípios da segurança da informação de dados 

pessoais em que o TRT21 se enquadre como agente de tratamento - de acordo com 

o inciso IX do Art. 5o da Lei no 13.709/2018 (LGPD) -, a Divisão de Proteção de 

Dados  Pessoais  (DPDP) deve  ser  devidamente  notificada  e  convocada  para 

participar das deliberações relacionadas.

As  ações  serão  sempre  definidas  em  conjunto  com  as  instâncias 

consultadas.

7. SERVIÇOS OFERTADOS

Além do processo de tratamento a incidentes cibernéticos, o  CSIRT TRT21 

também  desenvolve  outras  atividades  que  incluem:  a  gestão  de  eventos  de 

segurança da informação, a gestão de vulnerabilidades e a consciência situacional.

Os serviços ofertados pelo CSIRT TRT21 estão agrupados de acordo com o 

padrão  estabelecido  pelo  FIRST  CSIRT  Services  Framework,  descritos 

detalhadamente  no  documento  Computer  Security  Incident  Response  Team 
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(CSIRT) Services Framework version 2.12.

I - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação:

Os serviços desta área focam na coordenação das atividades de tratamento 

e  resposta  aos  incidentes  de  segurança  da  informação  que  afetem  ativos 

computacionais do TRT21.

a) Análise de notificações de incidentes: atuar como o ponto de contato do 

TRT21 no  recebimento  e  processamento  de  notificações,  de  potenciais 

incidentes  cibernéticos,  geradas  pelo  público  alvo,  por  ferramentas  de 

monitoramento ou por entidades externas (CSIRTs, empresas, universidades, 

provedores  de  acesso  e  serviços  de  Internet,  sistemas  autônomos  e 

operadores da justiça);

b) Análise  técnica: dar  suporte  ao  processo  de  análise  de  atividades 

maliciosas e de sistemas comprometidos;

c) Mitigação e recuperação: dar suporte ao processo de mitigação dos danos 

causados  por  incidentes  cibernéticos  e  de  recuperação  dos  sistemas 

comprometidos;

d) Coordenação: auxiliar  a  comunicação  e  resolução  dos  incidentes 

cibernéticos através de um trabalho colaborativo com as diversas unidades 

organizacionais do TRT21 e com outras entidades externas, como: CSIRTs, 

empresas,  universidades,  provedores  de  acesso  e  serviços  de  Internet, 

sistemas autônomos e operadores da justiça.

II - Gestão de Eventos de Segurança da Informação:

Esta área inclui serviços relacionados à instrumentação do ambiente a fim de 

possibilitar a identificação precoce de incidentes cibernéticos a partir de análise e 

correlação - preferencialmente automatizada - de eventos computacionais gerados 

por ampla gama de fontes de dados.

a) Monitoração e detecção: implementar recursos capazes de instrumentalizar 

2https://www.first.org/standards/frameworks/csirts/csirt_services_framework_v2.1  
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o  ambiente  computacional  do  TRT21 a  fim  de  aumentar  o  nível  de 

monitoração e, consequentemente, da capacidade de detecção de incidentes 

cibernéticos em curso. Essa instrumentalização se dá pelo uso de sensores, 

ativação de protocolos de monitoramento (ex.: sFlow), centralização de logs, 

implantação de ferramentas capazes de correlacionar eventos etc.;

b) Triagem e análise: triar os potenciais incidentes cibernéticos detectados com 

o intuito de os categorizar e priorizar para, em seguida, fazer análise a fim de 

coletar  evidências,  identificar  a  causa  raiz  dos  incidentes,  verificar  quais 

equipamentos  e  contas  de  acesso  foram  comprometidos,  avaliar  a 

abrangência  e  a  gravidade  dos  incidentes,  notificar  outras  unidades 

organizacionais e/ou entidade externas (CSIRTs, empresas, universidades, 

provedores de acesso e serviços Internet, sistemas autônomos e operadores 

da justiça).

III - Gestão de Vulnerabilidades:

Esta área agrupa os serviços relacionados à avaliação das vulnerabilidades 

relevantes ao contexto do TRT21 e dos seus possíveis impactos na continuidade do 

negócio do Tribunal em caso de exploração bem sucedida.

a) Busca ativa por vulnerabilidades: atuar de forma proativa na busca por 

vulnerabilidades nos ativos computacionais do TRT21 através de ferramentas 

capazes  de  realizar  varreduras  automatizadas,  do  acompanhamento  dos 

anúncios  de  fornecedores,  da  leitura  periódica  das  notícias  dos  sites  de 

referência,  da  participação  em listas  de  e-mails,  do  acesso  a  bancos  de 

dados de vulnerabilidades, da participação em conferências relacionadas ao 

tema, do acompanhamento das notícias disseminadas em redes sociais etc.;

b) Análise de alertas de vulnerabilidades: analisar e processar notificações 

de vulnerabilidades reportadas pelo público alvo ou por entidades externas 

(CSIRTs,  empresas,  universidades,  provedores  de  acesso  e  serviços  de 

Internet, sistemas autônomos e estrutura judiciária;
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c) Emissão  de  alertas  de  vulnerabilidades: atuar  na  disseminação  das 

informações  sobre  as  vulnerabilidades  presentes  nos  ativos  do  TRT21 - 

avaliando  os  riscos  envolvidos  (probabilidade  e  impacto)  -  por  meio  da 

emissão de alertas internos.

IV - Consciência Situacional:

A  Consciência  Situacional  envolve  serviços  relacionados  ao  aumento  da 

capacidade de detecção de incidentes, correlação de eventos e determinação de 

tendências de ataques, apoiando os outros serviços do próprio CSIRT TRT21.

a) Aquisição de dados: coletar  e  processar  informações das mais  diversas 

fontes  aumentando  a  capacidade  de  compreensão  das  tendências  das 

ameaças e dos ataques - sempre com enfoque no contexto do TRT21 - e de 

detecção  precoce  de  incidentes  cibernéticos  em  curso,  no  ambiente  do 

Tribunal;

b) Compartilhamento de informações: compartilhar informações coletadas e 

processadas pelo CSIRT TRT21 com outros CSIRTs sempre respeitando os 

níveis de confidencialidade ou a classificação TLP, dependendo da natureza 

da informação.

8. COMPARTILHAMENTO SEGURO DE INFORMAÇÕES

O  CSIRT  TRT21 adere  ao  padrão  TLP  (Traffic  Light  Protocol) como 

definido  pelo  FIRST no  documento  TLP  Standards  Definitions  and  Usage 

Guidance - Version 2.03.

Informações que tenham as designações CLEAR, GREEN, AMBER ou RED, 

conforme indicado no padrão TLP, serão tratadas da maneira apropriada.

3https://www.first.org/tlp/  
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