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ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA
PORTARIA TSE Nº 471 DE 19 DE JULHO DE 2021.
Institui as Comissões Organizadora, Reguladora e de Comunicação Institucional, referentes ao
Teste Público de Segurança - 2021.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas atribuições e tendo em
vista o disposto nos arts. 8°, 9° e 11 da Resolução-TSE n° 23.444, de 30 de abril de 2015,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam instituídas as Comissões Organizadora, Reguladora e de Comunicação Institucional,
que atuarão no Teste Público de Segurança - 2021, nos termos previstos na Resolução-TSE n°
23.444, de 30 de abril de 2015, com a seguinte composição:
I - COMISSÃO ORGANIZADORA:
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/
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I - COMISSÃO ORGANIZADORA:
a) Thiago Fini Kanashiro (AGEL/DG), representante da Secretaria do Tribunal, como coordenador
dos trabalhos;
b) Maria Angelica Ramiro Silva Pieroni (COSEN/SAD), representante da Secretaria de
Administração;
c) João Rodrigues de Magalhães (AESI), representante da Assessoria Especial de Segurança e
Inteligência;
d) Giselly Siqueira (SECOM), representante da Secretaria de Comunicação e Multimídia;
e) Luciano Teixeira Andrade (COINF/STI), representante da Secretaria de Tecnologia da
Informação;
f) Paula Cristiane Amorim de Souza (AIC), representante da Assessoria de Assuntos Internacional
e Cerimonial; e
g) Marlon Van Juen Sun (COEDE/SGP), representante da seção de eventos da Secretaria de
Gestão de Pessoas.
II - COMISSÃO REGULADORA:
a) Júlio Valente da Costa Júnior (STI), representante da Secretaria de Tecnologia da Informação,
como coordenador dos trabalhos;
b) Cristiano Moreira Andrade (COINF/STI);
c) Elmano Amâncio de Sá Alves(ASAG/STI);
d) Rafael Fernandes de Barros Costa Azevedo (COTEL/STI);
e) José de Melo Cruz (CSELE/STI);
f) Rodrigo Carneiro Munhoz Coimbra (SEVIN/CSELE/STI);
g) Célio Castro Wermelinger - (SMG/DG);
h) Marcelo Carneiro Rodrigues (SESOP/COINF/STI);
i) Ivanildo Ferreira Gomes (SESAP/COINF/STI);
j) Alberto Araújo Cavalcante Neto (SETOR/CSELE/STI);
k) Luís Augusto Consularo (SEGELE/COTEL/STI);
l) Vinícuis Salustiano Alves dos Santos (SEINT/CSELE/STI);
m) Carlos Eduardo Miranda Zottmann (COGIS/STI);
n) Giselly Siqueira (SECOM), representante da Secretaria de Comunicação e Multimídia;
o) Dr. Sandro Nunes Vieira (PRESIDÊNCIA), Juiz Auxiliar da Presidência, representante da
Presidência; e
p) Thiago Fini Kanashiro (AGEL/DG), representante da Secretaria do Tribunal.
III - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL:
a) Giselly Siqueira (SECOM), representante da Secretaria de Comunicação e Multimídia, como
coordenadora dos trabalhos;
b) Tatiana Cochlar da Silva Araújo (COAV/SECOM), representante da Secretaria de Comunicação
e Multimídia;
c) Laura Gracindo (CIMP/SECOM, representante da Secretaria de Comunicação e Multimídia;
d) Fábia Galvão Costa Machado (COWEB/SECOM), representante da Secretaria de Comunicação
e Multimídia;
e) Júlio Valente da Costa Júnior (STI), representante da Secretaria de Tecnologia da Informação; e
f) Thiago Fini Kanashiro (AGEL/DG), representante da Secretaria do Tribunal.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Documento assinado eletronicamente em 20/07/2021, às 14:26, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida em
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/
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A autenticidade do documento pode ser conferida em
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1712112&crc=397BEB07,
informando, caso não preenchido, o código verificador 1712112 e o código CRC 397BEB07.
2021.00.000004104-1

ATOS DO DIRETOR-GERAL
PORTARIA
PORTARIA TSE Nº 459 DE 13 DE JULHO DE 2021.
Institui norma de gerenciamento e monitoramento de logs relativa à Política de Segurança da
Informação do Tribunal Superior Eleitoral.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, considerando a Resolução-CNJ nº 370, de 28 de janeiro de 2021,
que institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário
(ENTIC-JUD), e a Resolução-TSE nº 23.501, de 19 de dezembro de 2016, que institui a Política de
Segurança da Informação (PSI) no âmbito da Justiça Eleitoral,
RESOLVE:
Capítulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica instituída a norma de gerenciamento e monitoramento de logs (conjunto de registros de
eventos), em consonância com a Política de Segurança da Informação do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE).
Art. 2º Para os efeitos da Política de Segurança da Informação do TSE, aplicam-se os termos e
definições conceituados na Portaria TSE nº 444, de 8 de julho de 2021.
Capítulo II
DO REGISTRO DE EVENTOS (LOGS)
Seção I
COMPOSIÇÃO E RETENÇÃO DOS REGISTROS DE EVENTOS
Art. 3º Os registros de eventos devem conter informações mínimas e relevantes, especialmente:
I - identificação inequívoca do usuário que acessou o recurso;
II - identificação dos usuários de origem e destino do evento, quando for o caso;
III - natureza do evento, como sucesso ou falha de autenticação, tentativa de troca de senha, entre
outros;
IV - timestamp, formado por data, hora e fuso horário;
V - endereço de Internet Protocol (IP), identificador do ativo de processamento, coordenadas
geográficas, se disponíveis, e outras informações que permitam identificar a possível origem e
destino do evento;
VI - endereços, serviços e protocolos de rede utilizados;
VII - arquivos acessados e tipo de acesso;
VIII - alarmes provocados pelo sistema de controle de acesso.
Art. 4º Os ativos de processamento que não permitam os registros de eventos conforme indicado
devem ser mapeados e documentados quanto ao tipo e ao formato de registro de eventos que o
sistema permite armazenar.
Art. 5º Os registros de eventos devem ser armazenados na rede corporativa, pelo período de 30
(trinta) dias, e em mídias não regraváveis, por um período mínimo de 12 (doze) meses, sem
prejuízo de outros prazos previstos em referências legais e normativas específicas.
Seção II
MONITORAMENTO DOS EVENTOS DE ACESSO OU USO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/
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MONITORAMENTO DOS EVENTOS DE ACESSO OU USO
Art. 6º Os ativos de processamento em produção devem ser configurados de forma a gerar
registros de eventos relevantes que afetem a segurança da informação, armazenando-os para
utilização posterior, incluindo:
I - acesso remoto à rede corporativa;
II - autenticação, tanto a bem-sucedida quanto a malsucedida;
III - criação, alteração e remoção de usuários, perfis e grupos privilegiados;
IV - uso de privilégios;
V - troca de senhas;
VI - modificação de política de senhas, como tamanho, expiração, bloqueio automático após
exceder determinado número de tentativas de autenticação, histórico, entre outras;
VII - acesso ou modificação de arquivos, serviços e sistemas de informação considerados críticos;
VIII - alteração na configuração de sistemas operacionais, serviços e sistemas de informação;
IX - inicialização, suspensão e reinicialização de serviços;
X - uso de aplicativos e utilitários do sistema operacional;
XI - ativação e desativação dos sistemas de proteção, como sistemas de antivírus e sistemas de
detecção e prevenção de intrusos;
XII - acesso físico por senha, cartão magnético ou biometria em área de segurança com ativos de
processamento críticos como data center, sala de roteadores, entre outros;
XIII - acoplamento e desacoplamento de dispositivos de hardware, com especial atenção para
mídias removíveis;
XIV - acesso e alteração nos registros de eventos (logs).
Art. 7º O monitoramento deve ser realizado, preferencialmente, com a utilização de ferramentas
automatizadas que gerem alarmes imediatos de eventos críticos e permitam a correlação e análise
dos registros de eventos gravados.
§ 1º O monitoramento deve ser realizado de forma a manter inalterada a rotina de trabalho do
ambiente de produção.
§ 2º O nível de monitoramento pode ser reduzido em função da implementação de controles de
acesso que minimizem o risco aos ativos de processamento e reduzam a exposição da informação
a acessos indevidos.
§ 3º As ferramentas automatizadas devem ser analisadas criticamente a intervalos regulares para
ajustar sua configuração, de forma a melhorar a identificação de registros de eventos relevantes,
falsos negativos e falsos positivos.
§ 4º Os processos de monitoramento devem ser revisados na implantação ou na manutenção dos
ativos de processamento, a fim de manter sua adequação às mudanças ocorridas.
Art. 8º Os usuários devem estar cientes de que os ativos de processamento estão suscetíveis a
monitoramento e auditoria sempre que houver suspeita ou constatação de quebra de segurança.
Seção III
MONITORAMENTO DOS EVENTOS DE INCIDENTE OU FALHA
Art. 9º Todos os eventos contrários ao ordenamento jurídico em vigor e às normas constantes da
Política de Segurança da Informação do TSE, inclusive os discriminados nos incisos deste artigo,
devem ser registrados formalmente e analisados, com adoção das ações apropriadas para sua
correção:
I - divulgação não autorizada de dado ou informação sigilosa contida em sistema, arquivo ou base
de dados da administração pública, nos termos do art. 153, § 1º-A, do Código Penal;
II - invasão de dispositivo informático, nos termos do art. 154-A do Código Penal;

III - interrupção de serviço telemático ou de informação de utilidade pública, previsto no § 1º do art.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/

Ano 2021 - n. 134

Brasília, quarta-feira, 21 de julho de 2021

5

III - interrupção de serviço telemático ou de informação de utilidade pública, previsto no § 1º do art.
266 do Código Penal;
IV - inserção ou facilitação de inserção de dados falsos, alteração ou exclusão de dados corretos
nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, nos termos do art. 313A do Código Penal;
V - modificação ou alteração por agente público de sistema de informação ou programa de
informática sem autorização, nos termos do art. 313-B do Código Penal;
VI - distribuição, armazenamento ou conduta vinculada a pornografia infantil, nos termos dos arts.
240, 241, 241-A, 241-B, 241-C e 241-D da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990);
VII - interceptação telemática clandestina, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.296, de 24 de julho de
1996.
Capítulo III
DA PROTEÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS REGISTROS DE EVENTOS
Art. 10. Os arquivos de registros de eventos devem ser protegidos para que não sejam possíveis o
acesso não autorizado às informações registradas e/ou a falsificação destas.
Parágrafo único. A fim de assegurar a proteção de que trata o caput, os seguintes controles
mínimos devem ser implementados:
I - armazenamento, no mínimo, em 2 (dois) arquivos de mesmo conteúdo, sendo um deles em
local centralizado e protegido contra acessos indevidos;
II - guarda da cópia centralizada em segmento isolado da rede corporativa, com proteção de
dispositivos de segurança, tais como firewall, sistema de detecção e prevenção de intrusões, entre
outros;
III - espaço de armazenamento adequado e alertas preventivos de seu esgotamento;
IV - localização física em área sujeita a controles de segurança;
V - emprego de protocolos seguros para acesso remoto;
VI - capacidade de assinatura digital ou resumo criptográfico para verificar a integridade;
VII - execução de auditorias legais e forenses por, no mínimo, dois profissionais de áreas
diferentes;
VIII - fornecimento, para efeito de investigação, de cópia das informações relevantes, exceto nas
hipóteses legais que exijam a apresentação da mídia original;
IX - geração de registros de eventos (logs) para todos os trabalhos executados nos arquivos;
X - conservação de documentação atualizada dos procedimentos de:
a) configuração, instalação e manutenção;
b) administração e operação;
c) cópia de segurança e restauração.
Capítulo IV
DOS REGISTROS DE EVENTOS DE ADMINISTRADOR E OPERADOR
Art. 11. Os registros de eventos de administradores e operadores com privilégios para ações e
comandos especiais na rede corporativa, como superusuários, administradores de rede, entre
outros, devem ter mecanismos adicionais de gerenciamento e monitoramento, considerando, no
mínimo, os seguintes aspectos:
I - os registros de eventos dos administradores e operadores da rede corporativa devem ser
protegidos e analisados criticamente, a intervalos regulares;
II - os administradores e operadores da rede corporativa não devem fazer parte da equipe de
monitoramento e análise crítica de suas próprias atividades;
III - os administradores e operadores da rede corporativa não devem ter permissão para apagar,
alterar ou desativar os registros de eventos de suas próprias atividades.
Art. 12. Um sistema de detecção e prevenção de intrusões gerenciado fora do controle dos
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/
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Art. 12. Um sistema de detecção e prevenção de intrusões gerenciado fora do controle dos
administradores e operadores da rede corporativa pode ser utilizado para monitorar as atividades
nos registros de eventos.
Capítulo V
DA SINCRONIZAÇÃO DOS RELÓGIOS
Art. 13. O horário dos ativos de processamento deve ser ajustado por meio de mecanismos de
sincronização de tempo, de forma que as configurações de data, hora e fuso horário do relógio
interno estejam sincronizados com a Hora Legal Brasileira, de acordo com o serviço oferecido e
assegurado pelo Observatório Nacional.
Art. 14. O estabelecimento correto dos relógios nos ativos de processamento da rede corporativa é
importante para assegurar a exatidão dos registros de eventos, que podem ser requeridos para
investigações ou como evidências em casos legais ou disciplinares, devendo atender, no mínimo,
às seguintes rotinas:
I - uso de, pelo menos, 3 (três) fontes de tempo sincronizadas, a partir das quais os ativos de
processamento recuperem regularmente as informações de data, hora e fuso horário, de forma que
os registros de eventos (logs) sejam cronologicamente consistentes;
II - preferencialmente, compartilhamento ou sincronização das mesmas fontes de tempo com
outros controles de acesso lógico e físico, como catracas, pontos eletrônicos, entre outros, para
integrar cronologicamente os sistemas de gerenciamento.
Capítulo VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Segurança da Informação (CSI) do
TSE.
Art. 16. A revisão desta portaria ocorrerá a cada 3 (três anos) ou sempre que se fizer necessário
ou conveniente para o TSE.
Art. 17. O descumprimento desta portaria deve ser imediatamente registrado como incidente de
segurança e comunicado à CSI para apuração e consequente adoção das providências cabíveis.
Art. 18. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e sua implementação se fará no
prazo de 12 (doze) meses a contar dessa data.
RUI MOREIRA DE OLIVEIRA
Documento assinado eletronicamente em 20/07/2021, às 14:34, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida em
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1706379&crc=9BAC2FE1,
informando, caso não preenchido, o código verificador 1706379 e o código CRC 9BAC2FE1.
2020.00.000004513-0

PORTARIA TSE Nº 458 DE 13 DE JULHO DE 2021.
Institui norma de gestão de ativos, relativa à Política de Segurança da Informação do Tribunal
Superior Eleitoral.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, considerando a Resolução-CNJ nº 370, de 28 de janeiro de 2021,
que institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário
(ENTIC-JUD), e a Resolução-TSE nº 23.501, de 19 de dezembro de 2016, que institui a Política de
Segurança da Informação (PSI) no âmbito da Justiça Eleitoral,
RESOLVE:
Capítulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/
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DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica instituída a norma de gestão de ativos, em consonância com a Política de Segurança
da Informação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Art. 2º Para os efeitos da Política de Segurança da Informação do TSE, aplicam-se os termos e
definições conceituados na Portaria TSE nº 444, de 8 de julho de 2021.
Capítulo II
DO INVENTÁRIO DOS ATIVOS
Art. 3º Todos os ativos de informação e de processamento que utilizem infraestrutura de
Tecnologia da Informação, enquanto permanecerem sob responsabilidade ou custódia do TSE,
devem ser claramente identificados e inventariados.
Art. 4º O inventário a que se refere o art. 3º deve incluir todos os ativos de informação e de
processamento que utilizem a infraestrutura tecnológica do TSE, conectados ou não à rede
corporativa, e conter informações indispensáveis:
I - a partir das necessidades de recuperação ou de substituição eficiente dos ativos em caso de
desastre;
II - com vistas a atender aos interesses da sociedade e do Estado;
III - para fornecer subsídios aos processos de:
a) Segurança das Infraestruturas Críticas de Informação;
b) Gestão da Segurança da Informação;
c) Gestão de Riscos;
d) Gestão de Continuidade de Negócios;
e) Gerenciamento de Configuração;
f) Gerenciamento de Liberação;
g) Gerenciamento de Problemas;
h) Central de Serviços;
i) Gerenciamento de Mudanças;
j) Gerenciamento de Incidentes;
k) Gestão da Informação e do Conhecimento.
Art. 5º O detalhamento dos ativos deve contemplar, no mínimo, e, quando aplicável, o seguinte
conjunto de informações:
I - identificação única (matrícula, número patrimonial, nome, QR Code, RFID, etc.);
II - tipo de ativo;
III - descrição do ativo;
IV - localização;
V - unidade responsável;
VI - proprietário do ativo de informação;
VII - custodiantes;
VIII - informações complementares sobre software, como versão, fornecedor, formato, data de
instalação, licenças de uso, disponibilidade de suporte, cópia de segurança (backup) e aprovação
de instalação na rede corporativa;
IX - informações complementares sobre hardware, como endereço de Internet Protocol (IP),
endereço de hardware (MAC Address), nome da máquina e aprovação de conexão à rede
corporativa.
Art. 6º Recomenda-se que o detalhamento dos ativos contemple, também, sempre que possível:

I - o levantamento das interfaces e das interdependências internas e externas dos ativos de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/
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I - o levantamento das interfaces e das interdependências internas e externas dos ativos de
informação considerados críticos, bem como os impactos quando da indisponibilidade ou
destruição de tais ativos de informação, seja no caso de incidentes ou de desastres, visando
atender aos interesses da sociedade e do Estado;
II - os requisitos de segurança da informação categorizados, no mínimo, em 5 (cinco) categorias de
controle:
a) tratamento da informação;
b) controles de acesso físico e lógico;
c) gestão de risco de segurança da informação;
d) tratamento e respostas a incidentes em redes computacionais;
e) gestão de continuidade dos negócios nos aspectos relacionados à segurança da informação.
Art. 7º O inventário de ativos de TI deve ser único e assegurar compatibilidade e exatidão de
conteúdo com outros inventários em uso no TSE, a exemplo do controle patrimonial.
Parágrafo único. As urnas eletrônicas poderão ser controladas em inventário diferenciado, em
função de suas especificidades de arquitetura e de utilização.
Art. 8º As informações registradas no inventário de ativos devem ser revisadas em periodicidade
não superior a 1 (um) ano e as anomalias encontradas devem ser apresentadas à Comissão de
Segurança da Informação (CSI), conforme definições do processo de gerência de configuração.
Capítulo III
DO PROPRIETÁRIO DOS ATIVOS
Art. 9º Cada ativo de informação em uso no TSE deve ter um proprietário formalmente instituído
por sua posição ou cargo, responsável primário pela viabilidade e sobrevivência do ativo.
Art. 10. O proprietário do ativo de informação deve assumir, no mínimo, as seguintes
responsabilidades:
I - descrição do ativo de informação;
II - definição das exigências de segurança da informação do ativo;
III - comunicação das exigências de segurança da informação do ativo a todos os custodiantes e
usuários;
IV - garantia de cumprimento das exigências de segurança da informação, por meio de
monitoramento contínuo;
V - indicação dos riscos de segurança da informação que podem afetar os ativos;
VI - garantia da adequada classificação dos ativos sob sua responsabilidade, segundo o grau de
segurança das informações nele contidas;
VII - garantia do tratamento adequado, conforme a classificação de segurança das informações
nele contidas, de acordo com as orientações descritas na norma de classificação da informação;
VIII - garantia da habilitação de credenciais ou contas de acesso, conforme as restrições ao acesso
definidas pelo grau de segurança das informações nele contidas, de acordo com as orientações
descritas na norma de classificação da informação;
IX - atualização do inventário quando houver mudança de localização, responsabilidade ou
custódia do ativo.
Art. 11. Os proprietários dos ativos de informação devem estabelecer critérios e práticas que
assegurem a segregação de funções para que o controle de um processo ou sistema não fique
restrito, na sua totalidade, a uma única pessoa, visando à redução do risco de mau uso acidental
ou deliberado dos ativos.
Art. 12. O proprietário do ativo de informação poderá delegar as tarefas de rotina para um
custodiante, providência que não afastará, todavia, a responsabilidade do primeiro.
Capítulo IV
DA GESTÃO DO INVENTÁRIO DOS ATIVOS
Seção I
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/
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DA GESTÃO DO INVENTÁRIO DOS ATIVOS
Seção I
CONTROLE DE REDES
Art. 13. Requisitos mínimos de controle devem ser implementados na rede corporativa para
assegurar a gestão adequada dos ativos de processamento (hardwares) inventariados, entre os
quais:
I - utilização de ferramenta de varredura ativa ou passiva para manter automaticamente o
inventário atualizado;
II - utilização de ferramentas de gerenciamento de endereço IP para atualizar o inventário;
III - controle sobre quais ativos podem ser conectados à rede corporativa;
IV - garantia de remoção da rede corporativa ou de colocação em quarentena de ativos não
autorizados ou de atualização do inventário em tempo hábil.
Art. 14. Requisitos mínimos de controle devem ser implementados na rede corporativa para
assegurar a gestão adequada dos ativos de processamento (softwares) inventariados:
I - utilização, preferencialmente, de ferramenta de inventário para automatizar o registro de todos
os softwares utilizados;
II - manutenção de lista atualizada de todos os softwares autorizados em uso;
III - garantia de homologação para uso apenas de software atualmente suportado pelo fornecedor,
cabendo a marcação daquele não suportado no inventário como sem disponibilidade de suporte;
IV - integração dos inventários de software e hardware para que todos os ativos associados sejam
rastreados em um único local;
V - garantia de remoção de software não autorizado ou de atualização do inventário em tempo
hábil;
VI - avaliação regular dos riscos de uso de software física ou logicamente segregado ou isolado da
rede corporativa.
Seção II
CONTROLE DE ATIVOS DE PROCESSAMENTO
Art. 15. O processo de gerência de configuração deve assegurar que o inventário dos ativos seja
adequadamente gerenciado, atualizado e monitorado em cada fase do ciclo de vida do ativo, quais
sejam:
I - aquisição;
II - implementação;
III - manutenção;
IV - descarte.
Capítulo V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 16. A Secretaria de Gestão da Informação terá acesso ao inventário de que trata o art. 14 para
consulta e emissão de relatório, para fins de atualização do Plano de Classificação das
Informações e dos Documentos e da Tabela de Temporalidade dos Documentos, bem como para
classificação e avaliação dos ativos de informação do Tribunal.
Art. 17. Os casos omissos serão resolvidos pela CSI.
Art. 18. A revisão desta portaria ocorrerá a cada 3 (três) anos ou sempre que se fizer necessário
ou conveniente para o TSE.
Art. 19. O descumprimento desta portaria deve ser imediatamente registrado como incidente de
segurança e comunicado à CSI para apuração e consequente adoção das providências cabíveis.
Art. 20. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e sua implementação se fará no
prazo de 12 (doze) meses a contar dessa data.
RUI MOREIRA DE OLIVEIRA
Documento assinado eletronicamente em 20/07/2021, às 14:34, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/
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Documento assinado eletronicamente em 20/07/2021, às 14:34, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida em
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1706360&crc=8A3413E4, informando,
caso não preenchido, o código verificador 1706360 e o código CRC 8A3413E4.
2020.00.000004513-0

PORTARIA TSE Nº 454 DE 13 DE JULHO DE 2021.
Dispõe sobre a instituição da Norma de Controle de Acesso Físico e Lógico Relativos à Segurança
das Informações e Comunicações do Tribunal Superior Eleitoral.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, considerando a Resolução-CNJ nº 370, de 28 de janeiro de 2021,
que institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário;
a Resolução-TSE nº 23.501, de 19 de dezembro de 2016, que institui a Política de Segurança da
Informação (PSI) no âmbito da Justiça Eleitoral; a Resolução-TSE nº 23.360, de 13 de outubro de
2011, que regulamenta, entre outros, o ingresso de pessoas, objetos e volumes nas dependências
do Tribunal; as orientações de controles de segurança da informação dispostas na norma ISO NBR
/IEC 27002:2013;a Revisão 1 da Norma Complementar nº 07/IN01/DSIC/GSIPR, homologada em
15 de julho de 2014, que estabelece diretrizes para implantação de controles de acesso relativos à
segurança da informação e das comunicações na administração pública federal; e as
recomendações do Acórdão-TCU nº 1.603, de 13 de agosto de 2008, item 9.1.3, sobre a
importância dos controles de acesso,
RESOLVE:
Art. 1º Fica instituída a Norma de Controle de Acesso Físico e Lógico relativa à segurança das
informações e comunicações, em consonância com a Política de Segurança da Informação do
Tribunal Superior Eleitoral.
Capítulo I
DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES
Art. 2º Para os efeitos da Política de Segurança da Informação do TSE, aplicam-se os termos e
definições conceituados na Portaria TSE nº 444, de 08 de julho de 2021.
Capítulo II
DOS PRINCÍPIOS
Art. 3º Esta norma tem como princípio norteador a garantia da confidencialidade, integridade e
disponibilidade dos ativos de informação.
Art. 4º O acesso, físico ou lógico, deve ser concedido aos usuários deste Tribunal, atendendo aos
princípios do perfil de acesso aos ativos de informação.
Capítulo III
DO ESCOPO
Art. 5º O objetivo desta Norma de Controle de Acessos Físico e Lógico Relativos à Segurança das
Informações e Comunicações consiste em:
I - estabelecer diretrizes para implantação de controles de acesso físico e lógico;
II - preservar os ativos de informação;
III - assegurar a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos ativos de informação sob a
responsabilidade deste Tribunal.
Art. 6º Esta portaria se aplica aos magistrados, servidores efetivos e requisitados, ocupantes de
cargo em comissão sem vínculo efetivo, estagiários, prestadores de serviço, colaboradores e
usuários externos que utilizam os ativos de informação deste Tribunal.
Parágrafo único. Todos são corresponsáveis pela segurança da informação, devendo, para tanto,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/
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Parágrafo único. Todos são corresponsáveis pela segurança da informação, devendo, para tanto,
conhecer e seguir esta portaria.
Capítulo IV
DO CONTROLE DO ACESSO FÍSICO
Seção I
DO PERÍMETRO DE SEGURANÇA
Art. 7º A Comissão de Segurança da Informação (CSI) deve definir, juntamente com a Assessoria
Especial de Segurança e Inteligência (Aesi),o perímetro de segurança física para proteção das
instalações de processamento e armazenamento da informação (datacenter) e das demais áreas
que contenham informações críticas ou sensíveis.
Art. 8º As instalações do datacenter devem atender às seguintes diretrizes:
I - paredes fisicamente sólidas, sem brechas nem pontos por onde possa ocorrer uma invasão,
portas externas adequadamente protegidas por mecanismos de controle contra acesso não
autorizado, sem janelas ou, na impossibilidade, com janelas com proteção externa;
II- videomonitoramento de sua área interna e de seu perímetro;
III - controle de acesso físico às áreas e instalações, sob a responsabilidade da Aesi, utilizando-se
dos mecanismos necessários para o controle e registro de data e hora de todas as entradas e
saídas, sejam de servidores, visitantes ou prestadores de serviço, permitindo-lhes o acesso, desde
que previamente autorizados;
IV- mecanismos de autenticação de multifatores, para as instalações de processamento,
armazenamento e comutação de dados, restritas ao pessoal autorizado;
V - portas corta-fogo com sistema de alarme, monitoradas, que funcionem de acordo com os
códigos locais, para minimizar os riscos de ameaças físicas potenciais;
VI - sistemas para detecção de intrusos em todas as portas externas e janelas acessíveis;
VII - instalações de processamento e armazenamento das informações que sejam projetadas para
minimizar os riscos de ameaças físicas potenciais, tais como fogo, inundação, terremoto, explosão,
manifestações civis, contra-ataques maliciosos, fumaça, furtos;
VIII - edifícios que sejam dotados de proteção contra raios e que, em todas as linhas de entrada de
força e de comunicações, tenham filtros de proteção contra raios;
IX - alimentações alternativas de energia elétrica e telecomunicações, com rotas físicas diferentes;
X - iluminação e comunicação de emergência;
XI - sistema de controle de temperatura e umidade com recurso de emissão de alertas.
Art. 9º As diretrizes para proteção das demais áreas que contenham informações críticas ou
sensíveis que não estejam armazenadas no datacenter devem ser estabelecidas pela CSI,
observadas as legislações vigentes.
Seção II
DOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO
Art. 10. Para evitar perdas, danos, furtos ou comprometimento de ativos e interrupção das
operações da organização, o Tribunal deve seguir as seguintes diretrizes:
I - adotar controles para minimizar o risco de ameaças físicas potenciais e ambientais, como furto,
incêndio, explosivos, fumaça, água, poeira, vibração, efeitos químicos, interferência com o
suprimento de energia elétrica, interferência com as comunicações, radiação eletromagnética e
vandalismo;
II - verificar se os suprimentos de energia elétrica, telecomunicações, água, gás, esgoto, calefação
/ventilação e sistema de ar-condicionado estejam em conformidade com as especificações do
fabricante do equipamento e com os requisitos legais da localidade;

III - adotar controles para evitar a retirada de equipamentos do Tribunal sem prévia autorização da
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
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III - adotar controles para evitar a retirada de equipamentos do Tribunal sem prévia autorização da
unidade competente, conforme regulamentação específica;
IV - utilizar, sempre que possível, racks que disponham de fechaduras com chave ou mecanismo
semelhante, garantindo que apenas a(s) equipe(s) responsáveis pelos ativos instalados nos racks
tenham acesso físico a eles.
Seção III
DA SEGURANÇA DO CABEAMENTO
Art. 11. O cabeamento de energia elétrica e de telecomunicações que transporta dados ou dá
suporte aos serviços de informações deve ser protegido contra interceptação, interferência ou
danos, conforme as seguintes diretrizes:
I - as linhas de energia elétrica e de telecomunicações que entram nas instalações de
processamento da informação devem ser subterrâneas ou ficar abaixo do piso, sempre que
possível, e devem atender aos requisitos mínimos de proteção;
II - os cabos de energia elétrica devem ser segregados dos cabos de comunicação, para evitar
interferências.
Seção IV
DA MANUTENÇÃO EXTERNA DOS EQUIPAMENTOS
Art. 12. A manutenção dos equipamentos de processamento de informações deve seguir as
seguintes diretrizes:
I - ser realizada somente por pessoal de manutenção autorizado;
II - manter registro de todas as falhas- suspeitas ou reais - e de todas as operações de
manutenção preventiva e corretiva realizadas;
III - eliminar as informações sensíveis do equipamento, quando possível, ou tratar de forma
alternativa os riscos de sua exposição;
IV - inspecionar o equipamento, após a manutenção, para garantir que não foi alterado
indevidamente e que está em perfeito funcionamento.
Seção V
DA

REUTILIZAÇÃO

OU

DESCARTE

SEGURO

DOS

EQUIPAMENTOS

OU

DOS

EQUIPAMENTOS EM PROVA DE CONCEITO
Art. 13. Todos os equipamentos que contenham mídias de armazenamento de dados devem ser
examinados antes da reutilização ou descarte, para assegurar que dados sensíveis e softwares
licenciados tenham sido removidos ou sobre gravados com segurança.
Parágrafo único. As mídias que contenham informações com acesso restrito de propriedade
intelectual devem ser apagadas fisicamente. Da mesma forma, as informações devem ser
destruídas, apagadas ou sobregravadas por meio de técnicas que tornem as informações originais
irrecuperáveis.
Seção VI
DA POLÍTICA DE MESA LIMPA E TELA LIMPA
Art. 14. Informação com restrição de acesso não deve ser deixada à vista sobre mesas de trabalho
ou em quaisquer outros suportes que não disponham de mecanismos de controle de acesso e
deve ser destruída antes de ser descartada, seja em papel ou em meio eletrônico.
Parágrafo único. A política de mesa limpa para papéis e mídias de armazenamento removíveis
deve considerar a classificação da informação, requisitos contratuais e legais e o risco
correspondente.
Art. 15. Computadores pessoais e terminais de computador não devem apresentar senhas na tela
e não devem permanecer logados, caso o usuário esteja ausente.

Parágrafo único. A política de tela limpa para computadores e terminais deve ser aplicada por meio
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/
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Parágrafo único. A política de tela limpa para computadores e terminais deve ser aplicada por meio
de bloqueio de tela por senha, token ou mecanismo de autenticação similar.
Capítulo V
DO CONTROLE DE ACESSO LÓGICO
Seção I
DO GERENCIAMENTO DE ACESSO
Art. 16. As operações de criação e exclusão de usuário da rede local devem ser efetuadas pelo
Service Desk da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI).
§ 1º Quando se tratar de magistrados, servidores efetivos e requisitados, ocupantes de cargo em
comissão sem vínculo efetivo e estagiários, devem ser solicitadas à Secretaria de Gestão de
Pessoas (SGP).
§ 2º Quando se tratar de colaboradores e prestadores de serviços, devem ser solicitadas à chefia
imediata da unidade de lotação do usuário.
§ 3º Para os demais casos, devem ser solicitadas à Diretoria-Geral.
Art. 17. É de responsabilidade da chefia imediata da unidade de lotação do usuário solicitar a
atribuição de direitos de acesso aos recursos computacionais do Tribunal por meio do Service
Desk, informando os sistemas ou serviços de informação a serem acessados e o perfil de acesso
que o usuário deverá possuir.
§ 1º O perfil de acesso do usuário aos sistemas ou serviços de informação deve ser restrito ao
desempenho de suas atividades.
§ 2º O gestor do ativo de informação será responsável pela autorização do direito de acesso.
§ 3º Deve ser estabelecido um perfil inicial padrão para novos usuários, ao qual retornarão em
caso de mudança de lotação ou por qualquer outro motivo que leve à suspensão de suas
atividades.
Art. 18. Os usuários devem possuir identificação única e exclusiva para permitir relacioná-la às
suas ações e responsabilidades.
Art. 19. Compete à chefia imediata informar aos responsáveis estabelecidos no art. 15 deste
normativo, tempestivamente, a movimentação e, antecipadamente, o desligamento de usuário
alocado sob sua responsabilidade, dadas as implicações na manutenção de direitos de acesso aos
ativos de informação.
§ 1º Periodicamente, a área de Tecnologia da Informação efetuará bloqueio automático das
credenciais de acesso dos usuários que não realizaram acesso por mais de 90 (noventa) dias,
incluindo servidores aposentados, cedidos e licenciados.
§ 2º É vedado aos usuários utilizarem a identificação fornecida pelo TSE para cadastro em
serviços externos que não tenham sido adotados ou homologados pelo Tribunal.
Art. 20. Os direitos de acesso dos usuários devem ser revistos em intervalos regulares, bem como
após mudança de função, alteração de lotação ou desligamento.
Parágrafo único. Compete ao gestor de ativo realizar a revisão de direitos de acesso ao ativo sob
sua responsabilidade.
Seção II
DO ACESSO PRIVILEGIADO
Art. 21. O acesso privilegiado aos sistemas e ativos de informação somente será concedido aos
usuários que tenham como atribuição funcional o dever de administrá-los.
§ 1º O acesso privilegiado deve ser concedido ao usuário por meio de credenciais de acesso
exclusivas para esse fim, distintas das credenciais de acesso já concedidas para a realização de
suas atividades normais de negócio.

§ 2º A relação de usuários que detêm acesso privilegiado deve ser revista pelo gestor do ativo de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
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§ 2º A relação de usuários que detêm acesso privilegiado deve ser revista pelo gestor do ativo de
informação em intervalos não superiores a 1 (um) mês.
§ 3º O gestor do ativo de informação pode definir prazos de expiração para as credenciais de
acesso privilegiado, após os quais deve ser reavaliado o atendimento aos critérios para a
atribuição de acesso privilegiado para o detentor das credenciais expiradas.
§ 4º Caso o ativo de informação, em função de suas características técnicas, exija a manutenção
de credenciais de acesso privilegiado de uso compartilhado, o gestor do ativo deve definir
procedimentos específicos para evitar seu uso não autorizado.
Seção III
DA POLÍTICA DE SENHAS
Art. 22. Os sistemas ou serviços de informação considerados passíveis de controle de acesso pelo
gestor de ativo devem ter seu acesso restrito e controlado por meio do uso de senha, token ou
mecanismo de autenticação similar.
Parágrafo único. A STI, em conjunto com o gestor do ativo de informação, pode implantar a
autenticação de multifatores para determinados tipos de acesso, em função de sua criticidade.
Art. 23. As senhas de acesso do usuário, tokens e outros fatores de autenticação devem ser de
uso pessoal e intransferível. As senhas, adicionalmente, devem ser secretas e definidas conforme
as seguintes recomendações:
I - uso de números, letras, alternando-as entre maiúsculas e minúsculas, e caracteres especiais,
como $@#&%, totalizando, no mínimo, 8 (oito) caracteres;
II - não utilização de frases ou palavras que possam ser facilmente adivinhadas por terceiros,
baseadas em informações relativas ao próprio usuário, tais como nome de parentes, datas de
aniversário e números de telefone;
III - não utilização de senhas formadas por sequência de caracteres triviais, tais como 123456 ou
abcde, ou senhas simples que repitam a identificação do usuário, como, por exemplo, usuário joao.
silva e senha joao.silva;
IV - não utilização das mesmas credenciais (nome de usuário e senha) para fins pessoais (serviços
externos ao ambiente de TI do TSE) e profissionais;
V - não exposição da senha em local visível para terceiros, como em anotações em papéis, sob
pena de responsabilização pelos acessos indevidos.
Art. 24. Sempre que houver indicação de possível comprometimento da senha, o usuário deve
realizar sua alteração, bem como comunicar a ocorrência ou a suspeita de comprometimento ao
Service Desk.
Art. 25. O sistema de gerenciamento de senha deve:
I - permitir que os usuários selecionem e modifiquem suas próprias senhas, incluindo procedimento
de confirmação para evitar erros;
II - forçar as mudanças de senha em intervalos regulares de, no máximo,6 (seis) meses, conforme
necessidade;
III - manter registro das senhas anteriores utilizadas e bloquear sua reutilização;
IV - armazenar e transmitir as senhas de forma protegida;
V - não mostrar as senhas na tela quando forem digitadas;
VI - garantir a modificação das senhas temporárias no primeiro acesso ao sistema ou serviço de
informação.
Seção IV
DOS PROCEDIMENTOS SEGUROS DE ENTRADA NO SISTEMA
Art. 26. O procedimento adequado de entrada no sistema (login) deve atender às seguintes
recomendações:
I - não fornecer mensagens de ajuda, durante o procedimento de entrada, que possam auxiliar
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
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I - não fornecer mensagens de ajuda, durante o procedimento de entrada, que possam auxiliar
usuário não autorizado a realizar o login;
II - validar informações de entrada no sistema somente após todos os dados estarem
completamente preenchidos;
III - no caso de erro, não indicar qual parte do dado de entrada está correta ou incorreta;
IV - bloquear o acesso do usuário ao sistema após, no máximo, 5 (cinco) tentativas de entrada;
V - registrar tentativas de acesso ao sistema, sem sucesso e bem-sucedidas;
VI - por ocasião da entrada no sistema, mostrar as seguintes informações:
a) data, hora e equipamento utilizado na última entrada com sucesso no sistema;
b) detalhes de qualquer tentativa sem sucesso de entrada no sistema desde o último acesso bemsucedido;
VII - não mostrar a senha que está sendo informada;
VIII - não transmitir senhas em texto claro pela rede;
IX - encerrar sessões inativas após período definido de inatividade de, no máximo, 10 (dez)
minutos.
Seção V
DO CONTROLE DE ACESSO AO CÓDIGO-FONTE DE PROGRAMAS
Art. 27. O código-fonte e os itens associados (esquemas, especificações, planos de validação, etc.)
dos sistemas de informação desenvolvidos pelo Tribunal somente serão acessíveis aos usuários
que tenham como atribuição funcional seu desenvolvimento, manutenção ou outra atividade para a
qual o acesso seja imprescindível.
§ 1º As bibliotecas de código-fonte e de itens associados devem ser armazenadas em ferramentas
apropriadas para esse fim, em ambientes segregados dos sistemas operacionais onde os
respectivos sistemas de informação sejam executados.
§ 2º Os eventos de acesso às bibliotecas de código-fonte e de itens associados devem ser
registrados, de forma a permitir sua auditoria.
§ 3º Códigos-fonte que sejam publicados para entidades externas devem contar com controles
adicionais que garantam sua integridade.
Capítulo VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 28. Os casos omissos serão resolvidos pela CSI deste Tribunal.
Art. 29. A revisão desta portaria ocorrerá a cada 3 (três) anos ou sempre que se fizer necessária
ou conveniente para o TSE.
Art. 30. O descumprimento desta portaria deve ser imediatamente registrado como incidente de
segurança e comunicado à CSI para apuração e consequente adoção das providências cabíveis.
Art. 31. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e sua implementação se fará no
prazo de 12 (doze) meses a contar dessa data.
RUI MOREIRA DE OLIVEIRA
Documento assinado eletronicamente em 19/07/2021, às 19:10, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida em
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1706262&crc=1F2D904D,
informando, caso não preenchido, o código verificador 1706262 e o código CRC 1F2D904D.
2018.00.000016039-7

PORTARIA TSE Nº 456 DE 13 DE JULHO DE 2021.
Institui norma de uso aceitável de ativos de TI relativa à Política de Segurança da Informação do
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
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Institui norma de uso aceitável de ativos de TI relativa à Política de Segurança da Informação do
Tribunal Superior Eleitoral.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, considerando a Resolução-CNJ nº 370, de 28 de janeiro de 2021,
que institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário
(ENTIC-JUD), e a Resolução-TSE nº 23.501, de 19 de dezembro de 2016, que institui a Política de
Segurança da Informação (PSI) no âmbito da Justiça Eleitoral,
RESOLVE:
Capítulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica instituída a norma de uso aceitável de ativos de Tecnologia da Informação (TI), em
consonância com a Política de Segurança da Informação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Art. 2º Para os efeitos da Política de Segurança da Informação do TSE, aplicam-se os termos e
definições conceituados na Portaria TSE nº 444, de 8 de julho de 2021.
Capítulo II
DO USO DOS ATIVOS DE TI
Art. 3º A utilização dos ativos de TI, próprios ou de terceiros, ou sua conexão à rede corporativa,
requer prévia aprovação da unidade responsável pela gerência da rede de dados corporativa.
Art. 4º O uso dos ativos de TI da rede corporativa está restrito aos usuários autorizados, conforme
os acordos de segurança por eles assinados, e deve ser limitado às atribuições necessárias ao
desempenho das respectivas atividades.
Art. 5º O uso dos ativos de TI é de responsabilidade do usuário e deve manter afinidade exclusiva
com o objeto de seu cargo, função pública, contrato de trabalho ou de prestação de serviços,
inclusive em relação ao conteúdo de documentos, arquivos, trabalhos, mensagens, programas,
imagens e sons, incumbindo-lhe:
I - proteger as informações e os ativos de TI que estejam sob sua responsabilidade ou custódia de
atividades não autorizadas;
II - aplicar às informações e aos ativos de TI sob sua custódia a proteção e o tratamento
adequados, conforme sua classificação de segurança;
III - utilizar os ativos de TI exclusivamente para realização das atividades profissionais
desempenhadas nos limites dos princípios da ética, moralidade, razoabilidade e legalidade;
IV - bloquear o acesso à seção dos ativos de TI sempre que se ausentar dela;
V - efetuar fechamento (logoff) da conta de acesso ao final do uso, em caso de ativos de TI
compartilhados por diferentes usuários;
VI - desligar, sempre que possível, os ativos de TI de uso individual ou compartilhado ao final do
expediente;
VII - armazenar as informações institucionais, preferencialmente, nos servidores de arquivos
disponibilizados na rede corporativa, evitando o uso dos recursos tecnológicos locais;
VIII - utilizar somente os meios de comunicação disponibilizados oficialmente para a troca de
informações com outras instituições, observando a classificação que lhes for atribuída;
IX - colaborar na solução de problemas e no aprimoramento dos processos de segurança da
informação.
Capítulo III
DA CREDENCIAL (OU CONTA DE ACESSO)

Art. 6º Os direitos de acesso lógico dos usuários à rede corporativa devem ser definidos por meio
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
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Art. 6º Os direitos de acesso lógico dos usuários à rede corporativa devem ser definidos por meio
de conta e perfil de acesso, de acordo com a sua alocação e função, conforme definido pela
Portaria TSE nº 454, de 13 de julho de 2021, que institui a Norma de Controle de Acesso Físico e
Lógico relativos à Segurança das Informações e Comunicações do Tribunal Superior Eleitoral.
Parágrafo único. Os direitos de acesso devem ser solicitados por meio do sistema de service desk
da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), segundo orientações da unidade responsável
pelo atendimento ao usuário.
Art. 7º A conta de acesso aos sistemas ou serviços de informação e aos ativos de TI da rede
corporativa é pessoal e intransferível, qualificando o usuário, inequivocamente, como responsável
por quaisquer acessos e ações realizados com a sua credencial, bem como pelos possíveis danos
decorrentes de uso indevido.
Art. 8º Os sistemas ou serviços de informação e os ativos de TI da rede corporativa devem ter seu
acesso restrito e controlado mediante conta de acesso com o uso de senhas, token ou mecanismo
de autenticação similar.
Art. 9º Todos os usuários dos ativos de TI são responsáveis por:
I - criar senha segura para sua conta de acesso, segundo as orientações da STI;
II - manter a confidencialidade das informações de sua conta de acesso e não compartilhá-las com
outras pessoas;
III - criar mecanismo de memorização das informações de sua conta de acesso e evitar anotações
em papel, arquivos ou dispositivos móveis;
IV - alterar a senha de sua conta de acesso conforme periodicidade máxima definida pela STI ou
sempre que suspeitar de falha ou risco que possa comprometer a confidencialidade da sua
credencial.
Capítulo IV
DA CÓPIA DE SEGURANÇA (BACKUP)
Art. 10. A cópia de segurança em estações de trabalho e dispositivos móveis (smartphones, tablets
, notebooks, entre outros) é de responsabilidade exclusiva do próprio usuário.
Art. 11. A cópia de segurança de dados armazenados em servidores de rede do Tribunal é de
responsabilidade da STI.
Capítulo V
DA DEVOLUÇÃO DOS ATIVOS
Art. 12. Ao realizar a devolução dos ativos de TI, o usuário deverá:
I - apagar todas as informações de cunho particular que porventura neles estejam armazenadas;
II - transferir para os servidores da rede corporativa todas as informações de cunho profissional
que neles estejam armazenadas;
III - restituí-los nas mesmas condições em que lhe foram cedidos.
Art. 13. O Tribunal não se responsabilizará por quaisquer informações de cunho particular que o
usuário tenha deixado nos ativos de TI após sua devolução.
Capítulo VI
DAS PROIBIÇÕES
Art. 14. São consideradas ações indevidas nos ativos de TI da rede corporativa:
I - instalar software, de sua propriedade ou de terceiros, sem prévia aprovação da unidade
responsável pelo atendimento ao usuário, o qual poderá ser removido sem prévia comunicação ao
usuário;
II - alterar configurações de hardware e software, sem prévia aprovação da unidade responsável
pelo atendimento ao usuário, os quais poderão ser reconfigurados de acordo com o padrão
estabelecido, sem prévia comunicação ao usuário;
III - remover lacres ou proteções similares, atribuição exclusiva da unidade responsável pelo
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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III - remover lacres ou proteções similares, atribuição exclusiva da unidade responsável pelo
atendimento ao usuário;
IV - remanejar ativos de TI da rede corporativa, tais como desktops e impressoras, sem
autorização da unidade responsável pelo atendimento ao usuário;
V - expor os ativos de TI a fatores de risco, tais como choques, interferências elétricas ou
magnéticas, líquidos (corrosivos ou não), ou a outras ações que lhes possam provocar danos
físicos.
Art. 15. Salvo quando a execução das atividades funcionais justificarem a sua prática ou dela
dependerem, são considerados usos indevidos dos ativos de TI da rede corporativa:
I - armazenar arquivos particulares nos servidores de arquivos disponibilizados na rede
corporativa, tais como músicas, fotos, vídeos e documentos, exceto se decorrentes das atividades
profissionais no âmbito do TSE;
II - realizar download, cópia, transferência ou compartilhamento de arquivos que infrinjam a
legislação vigente referente à proteção da propriedade intelectual (direitos autorais, inclusive de
software, e patentes);
III - realizar download, cópia, transferência ou compartilhamento de arquivos que sejam
considerados como possíveis portadores de códigos maliciosos ou que coloquem em risco as
instalações e os ativos de TI da rede corporativa;
IV - realizar download, cópia, transferência ou compartilhamento de material obsceno,
preconceituoso, discriminatório, difamatório, político ou ideológico, que promova incitação à
violência ou instrua a invasão da rede corporativa ou de redes externas, além de outros contrários
à legislação e à regulamentação em vigor;
V - realizar download, cópia, transferência ou compartilhamento de arquivos da rede corporativa ou
de seus usuários, programas de computador ou procedimentos, instruções de operação ou de
controle e listas de endereços de correio eletrônico, sem a devida autorização do responsável ou
que vise a fins particulares ou lucrativos;
VI - manter, divulgar ou utilizar mensagens eletrônicas que suscitem dúvidas quanto à
potencialidade de afetar de forma negativa a rede corporativa, quer seja pela contaminação por
códigos maliciosos, por vírus de computador ou por quaisquer outros meios, principalmente as que
apresentem, entre outros, remetente ou links desconhecidos no corpo da mensagem ou anexos
com extensões que possam conter códigos maliciosos;
VII - acessar sítios com conteúdos que não coadunem com conduta compatível com a moralidade
administrativa, inclusive os de pornografia, de pedofilia, de incitação à violência ou ao preconceito,
de venda de drogas, de pirataria ou que divulguem número de série para registro de software e
outros contrários à legislação;
VIII - executar atividades relacionadas a jogos eletrônicos, conteúdo multimídia, mídias sociais ou
ferramentas de relacionamento com fins lucrativos, ideológicos ou recreativos;
IX - atacar ou, sem autorização, monitorar ou acessar os ativos de TI da rede corporativa ou de
redes externas, utilizando quaisquer meios;
X - configurar o compartilhamento de pastas e arquivos armazenados em estações de trabalho e
dispositivos móveis;
XI - utilizar processo criptográfico não autorizado pela STI em arquivos residentes nos ativos de TI
da rede corporativa;
XII - realizar todo e qualquer procedimento no uso dos ativos de TI da rede corporativa não
previsto nesta norma que possa afetar de forma negativa o Tribunal ou seus colaboradores.
Parágrafo único. Os arquivos e materiais de que tratam os incisos I a IV deste artigo poderão ser
apagados sem prévia comunicação ao usuário.
Art. 16. É vedada a solicitação de suporte técnico à STI para a orientação ou a resolução de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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Art. 16. É vedada a solicitação de suporte técnico à STI para a orientação ou a resolução de
problemas referentes à utilização de recursos de TI para fins particulares.
Capítulo VII
DO USO DE RECURSOS EXTERNOS
Art. 17. A utilização, aquisição ou contratação de serviços de informação providos por terceiros
para o processamento ou armazenamento de informações de propriedade do TSE, executados
sobre a infraestrutura de tecnologia da informação do Tribunal ou sobre infraestrutura externa
(serviços em nuvem), deve ser precedida por análise e parecer da Comissão Técnica de
Tecnologia da Informação (CTTI).
Parágrafo único. Para viabilizar a análise citada no caput, o Documento de Oficialização da
Demanda (DOD) referente à utilização, aquisição ou contratação pretendida deve ser encaminhado
à CTTI, que se manifestará, definitivamente ou provisoriamente, caso sejam necessárias mais
informações, no prazo máximo de 15 dias úteis.
Art. 18. É vedada a utilização de serviços em nuvem de caráter particular para o processamento ou
armazenamento de informações de propriedade do TSE.
§ 1º Constatada a ocorrência descrita no caput, a responsabilidade quanto à confidencialidade,
integridade, disponibilidade e autenticidade de tais informações recairá, com exclusividade, sobre o
usuário.
§ 2º O incidente de segurança da informação para o TSE resultante da violação ao disposto neste
artigo sujeitará o usuário responsável às penalidades cabíveis.
Capítulo VIII
DO ACESSO REMOTO AOS RECURSOS DE TI
Art. 19. O acesso remoto por parte do usuário aos sistemas de informação ou aos ativos de
processamento deve manter afinidade exclusiva com o objeto de seu cargo, função pública,
contrato de trabalho ou de prestação de serviços.
§ 1º A permissão para acesso remoto deverá ser solicitada formalmente, por meio de documento
encaminhado ao Gabinete do Diretor-Geral, segundo orientações da unidade responsável pelo
atendimento ao usuário, do qual constarão a justificativa pertinente e a anuência da chefia imediata
do solicitante.
§ 2º Os meios tecnológicos a serem utilizados para a realização do acesso remoto deverão ser
exclusivamente aqueles homologados e disponibilizados pela STI.
§ 3º A concessão dos direitos de acesso remoto deverá respeitar a disponibilidade de recursos,
incluídas as licenças de uso das soluções homologadas e fornecidas pela STI, e a capacidade apta
dos meios de comunicação de dados e de outros elementos de infraestrutura necessários ao
provimento do acesso.
Art. 20. Os ativos de TI utilizados para fins institucionais, fora da rede corporativa do TSE, devem
seguir o mesmo padrão de segurança empregados internamente e seu uso deve ser autorizado
pelo proprietário do ativo de informação.
Art. 21. A infraestrutura tecnológica para acesso externo à rede corporativa do TSE é de
responsabilidade do próprio usuário, às suas expensas.
Capítulo IX
DO MONITORAMENTO
Art. 22. O uso dos ativos de TI da rede corporativa está sujeito a monitoramento pelo Tribunal, com
vistas a proteger a integridade da imagem e das informações institucionais, preservar a segurança
de seus sistemas corporativos ou de seus usuários e, também, para fins de apuração de eventual
prática indevida, ilegal ou não autorizada, podendo auditar, dentre outros, os objetos e eventos
abaixo relacionados:
I - informações recebidas e transmitidas, criptografadas ou não;
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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I - informações recebidas e transmitidas, criptografadas ou não;
II - arquivos residentes nos ativos de TI e afins;
III - programas de computador (softwares), inclusive em execução;
IV - bases específicas de registros de eventos (logs);
V - acessos realizados a sítios ou serviços na rede corporativa e na internet.
Art. 23. O monitoramento ostensivo ou eventual nos ativos de TI da rede corporativa pode ser
usado para fins de segurança e controle disciplinar, quando for o caso, a exclusivo critério
fundamentado dos prepostos e mandatários definidos pelo Gabinete do Diretor-Geral.
Capítulo X
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 24. Durante o período de realização de eleições, a STI poderá restringir a utilização, em
termos de desempenho e de segurança, de quaisquer recursos de TI, visando assegurar o
resultado das ações pertinentes ao pleito, comunicando previamente às unidades impactadas.
Art. 25. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Segurança da Informação (CSI) do
TSE.
Art. 26. A revisão desta portaria ocorrerá a cada 3 (três) anos ou sempre que se fizer necessário
ou conveniente para o TSE.
Art. 27. O descumprimento desta portaria deve ser imediatamente registrado como incidente de
segurança e comunicado à CSI para apuração e consequente adoção das providências cabíveis.
Art. 28. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e sua implementação se fará no
prazo de 12 (doze) meses a contar dessa data.
RUI MOREIRA DE OLIVEIRA
Documento assinado eletronicamente em 20/07/2021, às 14:34, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida em
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1706299&crc=0E4CBC63,
informando, caso não preenchido, o código verificador 1706299 e o código CRC 0E4CBC63.
2020.00.000004513-0

PORTARIA TSE Nº 455 DE 13 DE JULHO DE 2021.
Institui norma de configuração segura de ambientes, relativa à Política de Segurança da
Informação do Tribunal Superior Eleitoral.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, considerando a Resolução-CNJ nº 370, de 28 de janeiro de 2021,
que institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário
(ENTIC-JUD), e a Resolução-TSE nº 23.501, de 19 de dezembro de 2016, que institui a Política de
Segurança da Informação (PSI) no âmbito da Justiça Eleitoral,
RESOLVE:
Capítulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica instituída a norma de configuração segura de ambientes, em consonância com a
Política de Segurança da Informação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Art. 2º Para os efeitos da Política de Segurança da Informação do TSE, aplicam-se os termos e
definições conceituados na Portaria TSE nº 444, de 8 de julho de 2021.
Capítulo II
DA PREPARAÇÃO DA INSTALAÇÃO
Art. 3º Os controles mínimos estabelecidos nos incisos deste artigo devem ser aplicados na
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
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Art. 3º Os controles mínimos estabelecidos nos incisos deste artigo devem ser aplicados na
instalação de serviços ou sistemas de informação no ambiente da rede corporativa:
I - planejamento e documentação da instalação, definindo o seguinte conjunto mínimo de
informações:
a) propósito do serviço ou sistema de informação a ser instalado;
b) funcionalidades que serão disponibilizadas;
c) configuração de segurança;
d) configuração de hardware;
e) estratégia de particionamento;
f) imagem da instalação utilizada.
II - obtenção prévia de todas as documentações e mídias de instalação que serão utilizadas;
III - instalação preferencialmente a partir de dispositivos de armazenamento locais (CD, fita ou
disco) desconectados da rede corporativa ou em um segmento isolado acessível apenas pela rede
corporativa;
IV - geração de registros de eventos (logs) das ações realizadas para instalação e configuração
dos serviços ou sistemas de informação, identificados de forma distinta.
Art. 4º É recomendado evitar a concentração de serviços ou sistemas de informação em um único
servidor, para aumentar sua disponibilidade na rede corporativa e reduzir a extensão de um
eventual comprometimento a partir de um desses serviços ou sistemas.
Capítulo III
DA ESTRATÉGIA DE PARTICIONAMENTO
Art. 5º A estratégia de particionamento deve ser definida conforme as necessidades e
características dos serviços ou sistemas de informação, mas deve ser analisada com especial
atenção nas seguintes situações:
I - quando os serviços ou sistemas de informação forem suscetíveis a problemas de esgotamento
do espaço de armazenamento por usuário ou programa mal-intencionado que tenha permissão de
escrita, como áreas temporárias e de armazenamento de registros de eventos (logs), a demandar,
como forma de evitar o travamento do serviço ou sistema de informação, a instalação de
programas de computador e o espaço de armazenamento em partições diferentes;
II - quando for necessário definir determinadas características individuais para cada partição, como
o uso em modo somente leitura;
III - quando forem necessárias múltiplas operações de disco em paralelo, isolada ou conjuntamente
com o uso de otimizações individuais para cada partição, o que pode aumentar significativamente
o desempenho dos serviços ou sistemas de informação;
IV - quando for necessário flexibilizar o procedimento de cópia de segurança (backup) dos serviços
ou sistemas de informação, pois simplifica funções como copiar partições inteiras de uma só vez;
excluir partições individuais do procedimento ou fazer cópia de segurança em intervalos diferentes
para cada partição.
Art. 6º Na definição da estratégia de particionamento, é recomendado avaliar a conveniência dos
seguintes controles:
I - divisão de disco em várias partições em vez de usar uma única partição ocupando o disco
inteiro;
II - dimensionamento de cada partição de acordo com os requisitos de cada serviço ou sistema de
informação, seguindo orientações de tamanho ocupado indicado na documentação do fornecedor;
III - implementação de partições específicas para:
a) programas do sistema operacional;
b) dados dos usuários;
c) registros de eventos (logs);
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c) registros de eventos (logs);
d) arquivos temporários;
e) filas de envio e recepção de e-mails;
f) filas de impressão;
g) repositórios de arquivos;
h) páginas web.
Capítulo IV
DAS SENHAS DE ADMINISTRADOR
Art. 7º Caso seja solicitada a criação de senha de administrador durante a instalação de um
serviço ou sistema de informação, considerar, minimamente, as seguintes ações:
I - definição de senha tão cedo quanto possível, preferencialmente antes da instalação;
II - substituição de senha padrão do fabricante;
III - utilização de senha forte com base nos padrões estabelecidos pela Portaria TSE nº 454, de 13
de julho de 2021, que institui a Norma de Controle de Acesso Físico e Lógico relativos à
Segurança das Informações e Comunicações do Tribunal Superior Eleitoral.
IV - utilização de senhas que sejam únicas para o sistema em questão, quando a autenticação por
múltiplos fatores não for suportada (como administrador local ou contas de serviço).
Capítulo V
DA INSTALAÇÃO MÍNIMA
Art. 8º Os controles mínimos de proteção estabelecidos nos incisos deste artigo devem ser
implementados para evitar que componentes e pacotes não utilizados pelos serviços ou sistemas
de informação exponham o ambiente da rede corporativa a vulnerabilidades que possam vir a ser
exploradas por um atacante, por falta de monitoramento regular ou pela não aplicação das
correções previstas:
I - identificação de quais componentes e pacotes podem deixar de ser instalados sem
comprometer a funcionalidade do serviço ou sistema de informação ou a estabilidade do ambiente
da rede corporativa, via mecanismo de controle de dependências (que avisa quando determinado
componente precisa de outro para funcionar), consulta à documentação ou apoio do suporte
técnico do fornecedor;
II - abstenção de instalar componentes e pacotes cuja funcionalidade seja desconhecida ou cuja
necessidade não seja justificada;
III - opção pela instalação personalizada, em detrimento da instalação típica, para instalar a base
do serviço ou sistema de informação e selecionar cuidadosamente quais componentes extras
serão adicionados;
IV - instalação do mínimo possível de componentes e pacotes, especialmente dos que
implementam serviços de rede;
V - limitação do acesso a ferramentas de scripting exclusivamente a usuários administrativos ou de
desenvolvimento que necessitem acessar tais funcionalidades.
CAPÍTULO VI
DA DESATIVAÇÃO DE FUNCIONALIDADES NÃO UTILIZADAS
Art. 9º Os controles mínimos de proteção estabelecidos nos incisos deste artigo devem ser
implementados nos casos de instalação completa de serviço ou sistema de informação e de seus
componentes e pacotes para poder utilizar um subconjunto das funcionalidades:
I - desativação de funcionalidades (locais e, principalmente, de rede) que não serão imediatamente
utilizadas;

II - emprego de filtro de pacotes para definir as origens aceitáveis para os acessos às portas TCP
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE). Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado
no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/

Ano 2021 - n. 134

Brasília, quarta-feira, 21 de julho de 2021

23

II - emprego de filtro de pacotes para definir as origens aceitáveis para os acessos às portas TCP
/UDP utilizadas, evitando assim a possibilidade de acesso a partir de equipamentos que não
tenham uma necessidade legítima de uso do serviço disponibilizado.
Capítulo VII
DAS IMAGENS DE INSTALAÇÃO
Art. 10. Imagens das instalações seguras pré-configuradas devem ser estabelecidas e mantidas
para todos os dispositivos móveis, notebooks, estações de trabalho e servidores, com base nos
padrões de configuração definidos pelas seções responsáveis pelas configurações dos respectivos
ativos de processamento.
Art. 11. A quantidade de variações de imagens das instalações seguras pré-configuradas deve ser
reduzida ao mínimo para melhor entendimento e gerenciamento dos requisitos de segurança de
cada uma.
Art. 12. Os arquivos com imagens das instalações seguras pré-configuradas devem ser protegidos
para que não sejam possíveis o acesso e a alteração não autorizados das informações.
Parágrafo único. Os controles mínimos de proteção estabelecidos nos incisos deste artigo devem
ser implementados:
I - armazenagem em local centralizado e resguardado de acessos indevidos;
II - armazenagem em segmento isolado da rede corporativa, com proteção de dispositivos de
segurança, tais como firewall, sistema de detecção e prevenção de intrusões, entre outros;
III - localização física em área de segurança;
IV - utilização de protocolos seguros para acesso remoto;
V - capacidade de assinatura digital ou resumo criptográfico para verificação da integridade;
VI - geração de registros de eventos (logs) para todos os trabalhos executados nos arquivos;
VII - manutenção de documentação atualizada dos procedimentos de:
a) configuração, instalação e manutenção;
b) administração e operação;
c) cópia de segurança e restauração.
Capítulo VIII
DA DOCUMENTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DAS IMAGENS
Art. 13. A instalação e as alterações na configuração dos serviços ou sistemas de informação e de
seus componentes devem ser documentadas para registrar quais passos exatos foram seguidos
para alcançar pleno êxito, de forma que seja possível reconstituir, a partir dessas informações, a
última configuração antes de uma falha, sem a necessidade de recorrer a cópias de segurança (
backup).
Art. 14. Os registros de configuração da imagem devem conter informações mínimas e relevantes,
especialmente:
I - data da modificação;
II - responsável pela modificação;
III - justificativa para a modificação;
IV - descrição da modificação;
V - sistema operacional utilizado;
VI - descrição de como o serviço ou sistema de informação foi instalado, quais componentes e
pacotes foram implementados e quais funcionalidades foram desativadas e bloqueadas;
VII - configuração de segurança implementada;
VIII - indicação de como foi feito o particionamento;
IX - local onde pode ser encontrada a lista de pacotes instalados;
X - descrição de quais portas ficaram ativas após a instalação;
XI - indicação de quais os usuários criados (com seus respectivos UIDs e GIDs).
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XI - indicação de quais os usuários criados (com seus respectivos UIDs e GIDs).
Art. 15. Os registros de configuração da imagem devem ser armazenados em local seguro e com
acesso restrito aos administradores dos ativos de informação e de processamento, pois contêm
informações que podem ser utilizadas para comprometer mais facilmente a segurança do ambiente
da rede corporativa.
Art. 16. A Equipe de Gestão de Segurança da Tecnologia da Informação deve analisar criticamente
a documentação referente à configuração segura de ambientes para verificar sua aderência às
regras descritas nesta portaria, incluindo:
I - procedimentos operacionais com a configuração técnica de serviços ou sistemas de informação
a cada 12 (doze) meses;
II - registros de configuração da imagem com a configuração segura de serviços ou sistemas de
informação a cada 12 (doze) meses.
Capítulo IX
DA INSTALAÇÃO DE CORREÇÕES
Art. 17. Deverá ser implantado processo de gerenciamento de correções de sistemas operacionais
e de softwares de terceiros, para assegurar que estejam executando as atualizações de segurança
mais recentes disponibilizadas pelos fabricantes.
Art. 18. Os controles mínimos estabelecidos nos incisos deste artigo devem ser implementados
para assegurar que as configurações estabelecidas não foram alteradas durante o processo de
instalação de correções (patches, fixes, service packs) para vulnerabilidades conhecidas nos
serviços ou sistemas de informação:
I - aplicação somente daquelas que corrigem problemas em componentes que estejam
efetivamente instalados, pois a instalação indiscriminada de atualizações pode enfraquecer a
segurança do ambiente da rede corporativa ao invés de fortalecê-la;
II - revisão da configuração dos serviços ou sistemas de informação após instalar uma correção,
para certificar-se de que a instalação não tenha revertido eventuais modificações realizadas
(especialmente aquelas destinadas a desativar componentes e funcionalidades).
Art. 19. Os registros de configuração da imagem devem ser atualizados com as ações realizadas
durante o processo de instalação de correções.
Capítulo X
DAS FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO
Art. 20. Os controles mínimos estabelecidos nos incisos deste artigo devem ser implementados
para assegurar que as configurações estabelecidas não sejam alteradas acidental ou
intencionalmente durante o uso dos serviços ou sistemas de informação:
I - utilização de ferramenta de gerenciamento de configuração que automaticamente impõe as
configurações estabelecidas de serviços ou sistemas de informação em intervalos agendados
regularmente;
II - utilização de sistema de monitoramento de configuração para verificar se a configuração
corrente permanece idêntica à configuração aprovada, catalogar exceções aprovadas e alertar
quando ocorrerem alterações não autorizadas.
Capítulo X
DO SUPORTE DOS FABRICANTES E COMUNIDADES
Art. 21. Todos os ambientes computacionais deverão ser mantidos em versões suportadas pelos
respectivos fabricantes ou comunidades desenvolvedoras, de forma a garantir a existência de
correções para os problemas de segurança identificados, bem como viabilizar a prestação de
suporte técnico pelo fabricante.

§ 1º Para soluções baseadas em código aberto ou software gratuito, deve ser assegurado que
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§ 1º Para soluções baseadas em código aberto ou software gratuito, deve ser assegurado que
seus projetos estejam ativos e suportados pelas respectivas comunidades.
§ 2º Caso algum ambiente se mantenha operacional em versão não suportada pelo fabricante ou
pela comunidade, deverão ser analisadas medidas adicionais de segurança que assegurem a
proteção do ativo de processamento e do respectivo ambiente.
Capítulo XII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Segurança da Informação (CSI) do
TSE.
Art. 23. A revisão desta portaria ocorrerá a cada 3 (três) anos ou sempre que se fizer necessário
ou conveniente para o TSE.
Art. 24. O descumprimento desta portaria deve ser imediatamente registrado como incidente de
segurança e comunicado à CSI para apuração e consequente adoção das providências cabíveis.
Art. 25. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e sua implementação se fará no
prazo de 12 (doze) meses a contar dessa data.
RUI MOREIRA DE OLIVEIRA
Documento assinado eletronicamente em 20/07/2021, às 10:01, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida em
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1706276&crc=7A2D36BF,
informando, caso não preenchido, o código verificador 1706276 e o código CRC 7A2D36BF.
2020.00.000004513-0

PORTARIA TSE Nº 470 DE 16 DE JULHO DE 2021.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das
atribuiço es que lhe sa o conferidas pelo inciso VIII do art. 116 do Regulamento Interno;
CONSIDERANDO os dispositivos da Instruça o Normativa TSE nº 11, de 27 de julho de 2017,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica definido o cronograma de encerramento do exercício financeiro de 2021 conforme
Anexo I a esta portaria, que sera observado por todas as unidades administrativas do Tribunal.
Art. 2º A partir da publicação desta portaria, se a execuça o de eventual contrataça o onerar o
orçamento de 2021 do TSE, a solicitaça o do respectivo ajuste somente sera processada apo s pre
via avaliaça o da Secretaria de Administraça o (SAD) que verificara se havera tempo suficiente
para processar as fases de planejamento da licitaça o, de seleça o do fornecedor, de assinatura e
execuça o do contrato e do pagamento dentro do exercício financeiro.
Parágrafo Único. Não se sujeitam ao disposto no caput contratações custeadas pela ação
orçamentária Pleitos Eleitorais.
Art. 3º A utilizaça o do Carta o de Pagamento na modalidade saque, a que se refere o
procedimento indicado no item 7 do cronograma, podera ocorrer em situaço es excepcionais,
observado o limite previsto no art. 10 da Resoluça o TSE nº 23.495/2016.
Art. 4º Considera-se entrega imediata, a que se refere o procedimento indicado no item 8 do
cronograma, o objeto entregue pela contratada no dia útil seguinte a publicaça o do contrato.
Art. 5º A manifestaça o do fiscal de contrato, a que se refere o procedimento indicado no item 11
do cronograma, devera ser feita por meio do documento Inscriça o de Cre dito em Restos a Pagar,
extraído do SEI.
Art. 6º Casos excepcionais sera o submetidos a deliberaça o do Diretor-Geral da Secretaria do
Tribunal.
Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data da publicaça o.
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Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data da publicaça o.
RUI MOREIRA DE OLIVEIRA
A autenticidade do documento pode ser conferida em
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1709565&crc=0801F3C4, informando,
caso não preenchido, o código verificador 1709565 e o código CRC 0801F3C4.
2021.00.000005838-6
ANEXO I - PORTARIA TSE Nº XXX DE JULHO DE 2021
CRONOGRAMA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021
ITEM

DATA LIMITE

PROCEDIMENTO
Envio a SAD pelas a reas demandantes de pedido de ARP vigente cujo

1.

13/08/2021

atesto ocorra ate 10/12/2021 - ENTREGA PREVISTA PARA ATÉ 60
DIAS.
Envio a SAD pelas a reas demandantes de pedido de ARP vigente cujo

2.

13/09/2021

atesto ocorra ate 10/12/2021 - ENTREGA PREVISTA PARA ATÉ 30
DIAS.

3.

20/09/2021

Publicação de contratos com previsão de entregas para até 60 dias.

4.

22/10/2021

Publicação de contratos com previsão de entregas para até 30 dias.

5.

19/11/2021

6.

22/11/2021

7.

23/11/2021

8.

29/11/2021

9.

03/12/2021

10.

03/12/2021

11.

06/12/2021

12.

06/12/2021

13.

06/12/2021

14.

09/12/2021

15.

10/12/2021

16.

10/12/2021

17.

13/12/2021

Assinatura das apostilas ou aditivos referentes a concessa o, de forma
retroativa, de reajustes ou repactuaço es de contratos.
Recebimento do objeto contratado (material de consumo ou
permanente).
Utilizaça o do Carta o de Pagamento do Poder Judicia rio (Suprimento
de Fundos).
Publicação de contratos com entrega imediata.
Encaminhamento a CEOFI da prestaça o de contas relativa a
suprimento de fundos.
Emissa o, pela fiscalização técnica, de Termo de Recebimento
Definitivo.
Manifestaça o dos fiscais de contrato sobre cre dito a ser inscrito em
restos a pagar.
Atesto e envio de faturas para pagamento, exceto contratos por postos
de trabalho.
Nos contratos por postos de trabalho, inserção do Relatório de Medição
nos processos de liquidação e envio à CEOFI/SOF.
Atesto e envio de faturas para pagamento dos contratos por postos de
trabalho.
Requerimento de reembolso de despesa com gasto com telefonia mo
vel e auxílio-moradia.
Encaminhamento a SAD/SOF de proposta de concessa o de dia rias e
de requisiça o de passagens.
Submissão, a SAD, da prestaça o de contas relativa a suprimento de
fundos, para deliberação acerca da aprovação.
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18.

13/12/2021

19.

16/12/2021

20.

16/12/2021

21.

16/12/2021

22.

16/12/2021

23.

16/12/2021

24.

16/12/2021

25.

16/12/2021

26.

16/12/2021

27.

16/12/2021

28.

16/12/2021

29.

17/12/2021
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Encaminhamento a CEOFI da folha de pagamento de dezembro/2021 e
demais folhas suplementares.
Publicaça o de termo aditivo de prorrogaça o dos contratos cuja vige
ncia encerrara entre 19/12 e 31/12/2019.
Reclassificaça o da despesa orçamenta ria (CEOFI e COMAP) relativa
a suprimento de fundos e baixa da respectiva responsabilidade.
Ajustes dos saldos dos empenhos a liquidar (reforço/anulaça o).
Anulaça o dos saldos remanescentes de empenhos referentes a
despesas com dia rias, ajuda de custo e suprimento de fundos.
Providenciar o cancelamento de restos a pagar inscritos ou reinscritos
que na o sa o devidos.
Devoluça o ao respectivo o rga o repassador dos saldos orçamenta rios
e financeiros na o utilizados, recebidos por descentralizaça o de cre dito.
Emissa o de ordem de pagamento, de GRU e Documento de
Arrecadaça o de tributos e contribuiço es (DARF, DAR e GPS).
Assinatura das Ordens de Pagamento pelo Ordenador de Despesas e
pelo Gestor Financeiro.
Registrar no SIAFI os contratos celebrados pelo TSE no referido
exercício.
Regularizaça o de contas conta beis (impactadas pela execução
orçamentária e financeira).
Conformidade de Registros de Gesta o.
Indicaça o pelo Ordenador de Despesa ou por quem estiver delegado

30.

17/12/2021

formalmente no SIAFI, na tabela de UG, dos empenhos a serem
inscritos em restos a pagar na o processados a liquidar e em liquidaça
o.

PORTARIA TSE Nº 460 DE 13 DE JULHO DE 2021.
Institui norma de gerenciamento de vulnerabilidades, relativa à Política de Segurança da
Informação do Tribunal Superior Eleitoral.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, considerando a Resolução-CNJ nº 370, de 28 de janeiro de 2021,
que institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário
(ENTIC-JUD), e a Resolução-TSE nº 23.501, de 19 de dezembro de 2016, que institui a Política de
Segurança da Informação (PSI) no âmbito da Justiça Eleitoral,
RESOLVE:
Capítulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica instituída a norma de gerenciamento de vulnerabilidades, em consonância com a
Política de Segurança da Informação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Art. 2º Para os efeitos da Política de Segurança da Informação do TSE, aplicam-se os termos e
definições conceituados na Portaria TSE nº 444, de 8 de julho de 2021.
Capítulo II
DOS OBJETIVOS E RESPONSABILIDADES

Art. 3º A gestão de vulnerabilidades tem como objetivo prevenir a exploração de vulnerabilidades
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Art. 3º A gestão de vulnerabilidades tem como objetivo prevenir a exploração de vulnerabilidades
técnicas na rede corporativa, por meio da aplicação sistemática das seguintes ações de
identificação, classificação e tratamento:
I - obtenção de informações para identificar vulnerabilidades técnicas em tempo hábil;
II - avaliação de exposição às vulnerabilidades técnicas;
III - adoção de medidas apropriadas e tempestivas para lidar com os riscos identificados.
Art. 4º Para assegurar a rastreabilidade adequada das vulnerabilidades técnicas, as
responsabilidades e competências no âmbito da segurança da informação devem ser segregadas,
observados os seguintes parâmetros:
I - Equipe de Gestão da Segurança de Tecnologia da Informação (TI) e unidade responsável pela
administração do ativo de processamento - responsáveis pelo monitoramento regular de sítios de
fabricantes, fóruns especializados, grupos especiais e outras fontes de consulta, para obter
informações relacionadas a vulnerabilidades técnicas e medidas de correção;
II - Seção de Sistemas Operacionais - responsável pelo acionamento regular de ferramentas
automatizadas e métodos para a identificação de vulnerabilidades técnicas na rede corporativa;
III - Equipe de Gestão da Segurança de TI - responsável pela análise e avaliação dos riscos das
vulnerabilidades técnicas no ambiente da rede corporativa;
IV - Equipe de Gestão da Segurança de TI - responsável pelo acompanhamento do tratamento das
vulnerabilidades;
V - unidade responsável pela administração do ativo de processamento - responsável pela
correção das vulnerabilidades técnicas ou aplicação de controles para minimizar a probabilidade
de exploração;
VI - Equipe de Gestão da Segurança de TI - responsável pela análise crítica dos resultados da
gestão de vulnerabilidades e proposição de melhorias nos processos.
Art. 5º Os relatórios e registros gerados no processo de gestão de vulnerabilidades de ativos de TI
devem ser tratados e armazenados de forma segura e com acesso reservado às unidades
envolvidas no processo.
Capítulo III
DA IDENTIFICAÇÃO DE VULNERABILIDADES TÉCNICAS
Art. 6º Informações sobre vulnerabilidades técnicas relacionadas com ativos de processamento em
uso na rede corporativa devem ser pesquisadas periodicamente para dirimir os riscos associados,
por meio da implantação de medidas de segurança apropriadas, considerando, no mínimo, as
seguintes:
I - monitoramento de vulnerabilidades técnicas utilizando as fontes relacionadas em procedimento
especifico, a ser definido pela área responsável em conjunto com a Equipe de Gestão da
Segurança de TI;
II - verificação de vulnerabilidades técnicas, mediante:
a) utilização de procedimento específico, a ser definido pela área responsável em conjunto com a
Equipe de Gestão da Segurança de TI;
b) teste de invasão, teste de quebra de senhas, teste de quebra de cifração, teste com técnicas de
invasão/defesa, entre outros;
c) contratação de serviço externo para tentativa contínua de detecção de falhas de segurança na
rede corporativa.
Seção I
MONITORAMENTO DE VULNERABILIDADES TÉCNICAS

Art. 7º Os controles mínimos estabelecidos nos incisos deste artigo devem ser aplicados para
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Art. 7º Os controles mínimos estabelecidos nos incisos deste artigo devem ser aplicados para
monitorar regularmente sítios de fabricantes, fóruns especializados, grupos especiais e outras
fontes de consulta para obter informações relacionadas a vulnerabilidades técnicas e medidas de
correção:
I - definir a relação de fontes de consulta pelos seguintes critérios:
a) qualidade das informações - verificar se as informações fornecidas pela fonte são precisas e
atualizadas (algumas apenas repassam notícias ou informações de outras fontes);
b) disponibilidade das informações - verificar a frequência de atualização das informações
fornecidas pela fonte (a vulnerabilidade técnica pode ser explorada por um período mais longo se a
fonte demorar muito para atualizar suas informações);
c) legitimidade da fonte - verificar se a fonte é representante autorizado do responsável pela
informação (como fóruns específicos de fabricantes para comunicação com seus clientes ou
fornecimento de patches) ou reconhecida como confiável pela comunidade de segurança da
informação;
II - obter informações sobre vulnerabilidades técnicas e medidas de correção, incluindo:
a) notícias e alertas sobre ameaças, vulnerabilidades, ataques e patches, com especial atenção às
vulnerabilidades de dia zero;
b) melhores práticas de segurança da informação adotadas pelo mercado: políticas,
procedimentos, diretrizes e listas de verificação;
c) tendências do mercado de segurança da informação relacionadas ao setor: leis e regulamentos,
requisitos de clientes e soluções de fornecedores;
d) dados sobre segurança da informação de consultorias especializadas, outras organizações,
polícia, agências de segurança do governo ou congêneres;
e) notícias relacionadas a novas tecnologias e produtos.
Seção II
VERIFICAÇÃO DE VULNERABILIDADES TÉCNICAS
Art. 8º Os controles mínimos estabelecidos nos incisos deste artigo devem ser aplicados para
utilizar regularmente ferramentas automatizadas e rotinas para a identificação de vulnerabilidades
técnicas na rede corporativa:
I - empregar ferramenta atualizada de varredura de vulnerabilidades para investigar
automaticamente todos os ativos de processamento e identificar todas as vulnerabilidades na rede
corporativa, considerando pelo menos as seguintes características:
a) utilização da fonte Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) como base para a verificação
de vulnerabilidades nos ativos de processamento;
b) compatibilidade com Security Content Automation Protocol (SCAP) ou outro protocolo de
automatização da verificação de configurações de segurança;
c) disponibilidade de:
1. console de administração centralizada com possibilidade de instalação remota;
2. atualização automática e programável;
3. configuração de perfis de acesso;
4. bloqueio de alteração das configurações por meio de senha;
5. serviço de suporte do fabricante no idioma português;
6. serviço de atualização do fabricante;
7. mecanismo de varredura em tempo real;
8. mecanismo de controle estatístico e emissão de relatórios.

II - assegurar que somente varreduras de vulnerabilidades autorizadas na lista de permissões (
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II - assegurar que somente varreduras de vulnerabilidades autorizadas na lista de permissões (
whitelist) possam ser executadas, local ou remotamente, e configuradas com direitos elevados nos
ativos de processamento que estão sendo testados;
III - usar credencial (ou conta de acesso) dedicada para varreduras de vulnerabilidades, que não
deve ser usada para outras atividades administrativas e deve estar vinculada aos equipamentos
específicos em endereços de Internet Protocol (IP) específicos.
Capítulo IV
DA AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
Art. 9º Os controles mínimos estabelecidos nos incisos deste artigo devem ser aplicados para
analisar e avaliar os riscos de as vulnerabilidades técnicas afetarem o ambiente da rede
corporativa:
I - consulta de inventário de ativos para identificar quais ativos de processamento serão afetados
pela vulnerabilidade técnica, o valor dos ativos para a organização, os requisitos de segurança da
informação e a classificação de segurança;
II - verificação de como a vulnerabilidade técnica pode afetar o ambiente da rede corporativa,
considerando interfaces e interdependências internas e externas, requisitos de segurança da
informação implementados e classificação de segurança dos ativos de processamento
considerados críticos;
III - avaliação quanto à necessidade de criar ambiente de teste, realizar provas de conceito (Proofs
of Concept ou PoCs), desativar serviços/funcionalidades ou aplicar patches de correção;
IV - documentação de procedimentos para correção da vulnerabilidade técnica, contemplado
instalação, configuração, regras estabelecidas e procedimentos de restauração (caso a correção
introduza comportamento instável na rede corporativa);
V - utilização de processo de classificação de risco para priorizar a correção da vulnerabilidade
técnica, conforme procedimento definido pela Equipe de Gestão da Segurança de TI;
VI - comunicação imediata à Comissão Técnica de Tecnologia da Informação (CTTI) de
impossibilidade de tratamento de vulnerabilidade técnica classificada como crítica;
VII - geração de registro do incidente.
Capítulo V
DO TRATAMENTO DE VULNERABILIDADES TÉCNICAS
Art. 10. Os controles mínimos estabelecidos nos incisos deste artigo devem ser aplicados para
corrigir as vulnerabilidades técnicas ou minimizar a probabilidade de exploração:
I - observância do Processo de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes de Computadores;
II - adoção de testes e homologação da correção da vulnerabilidade técnica antes de ser instalada
no ambiente da rede corporativa;
III - atualização dos procedimentos para correção da vulnerabilidade técnica, contemplado
instalação, configuração, regras estabelecidas e procedimentos de restauração, quando for o caso;
IV - geração de registros de eventos (logs) das ações realizadas para correção da vulnerabilidade
técnica, identificados de forma distinta.
Art. 11. As mudanças no ambiente da rede corporativa motivadas pelas correções das
vulnerabilidades técnicas devem ser implantadas de acordo com o processo de Gerência de
Mudanças vigente.
Art. 12. Os controles estabelecidos nos incisos deste artigo devem ser aplicados para analisar
criticamente os resultados da gestão de vulnerabilidades:
I - comparação regular dos resultados dos tratamentos de vulnerabilidades técnicas consecutivas
para verificar se foram corrigidas em tempo hábil;
II - acompanhamento regular do nível de exposição dos principais ativos de processamento;
III - acompanhamento regular da evolução das vulnerabilidades técnicas no ambiente da rede
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III - acompanhamento regular da evolução das vulnerabilidades técnicas no ambiente da rede
corporativa;
IV - comunicação à Comissão de Segurança da Informação (CSI) a respeito da evolução, dos
riscos e dos achados dos testes e das varreduras;
V - proposição de melhorias nos processos da gestão de vulnerabilidades para a CSI.
Capítulo VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13. Os casos omissos serão resolvidos pela CSI.
Art. 14. A revisão desta portaria ocorrerá a cada 3 (três) anos ou sempre que se fizer necessário
ou conveniente para o TSE.
Art. 16. O descumprimento desta portaria deve ser imediatamente registrado como incidente de
segurança e comunicado à CSI para apuração e consequente adoção das providências cabíveis.
Art. 17. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e sua implementação se fará no
prazo de 12 (doze) meses a contar dessa data.
RUI MOREIRA DE OLIVEIRA
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PORTARIA TSE Nº 457 DE 13 DE JULHO DE 2021.
Institui norma de gerenciamento de backup e restauração de dados relativa à Política de
Segurança da Informação do Tribunal Superior Eleitoral.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, considerando a Resolução-CNJ nº 370, de 28 de janeiro de 2021,
que institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário
(ENTIC-JUD), e a Resolução-TSE nº 23.501, de 19 de dezembro de 2016, que institui a Política de
Segurança da Informação (PSI) no âmbito da Justiça Eleitoral,
RESOLVE:
Capítulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica instituída a norma de gerenciamento de backup e restauração de dados, em
consonância com a Política de Segurança da Informação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Art. 2º Para os efeitos da Política de Segurança da Informação do TSE, aplicam-se os termos e
definições conceituados na Portaria TSE nº 444, de 8 de julho de 2021.
Capítulo II
DO PLANEJAMENTO DA CÓPIA DE SEGURANÇA (BACKUP)
Art. 3º As informações do TSE, incluindo dados pessoais, biográficos, biométricos e corporativos,
devem ser protegidas por meio de rotinas sistemáticas de cópia de segurança.
Art. 4º A unidade responsável pelo gerenciamento de cópia de segurança, juntamente com os
respectivos proprietários dos ativos de informação, deve definir os prazos de realização, retenção e
descarte das informações armazenadas na cópia de segurança, respeitando os níveis de
classificação atribuídos, de acordo com a necessidade de cada serviço e com as leis que os
regulamentem.
Parágrafo único. Ficam estipulados os seguintes prazos máximos de retenção de cópia de
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Parágrafo único. Ficam estipulados os seguintes prazos máximos de retenção de cópia de
segurança:
I - 90 (noventa) dias, como padrão;
II - 2 (dois) anos, como prazo máximo, mediante justificativa fundamentada;
III - acima de 2 (dois) anos, somente em casos de atendimento a previsões legais.
Art. 5º Para execução do disposto no art. 4º, a unidade responsável pelo gerenciamento de cópia
de segurança deve definir o correspondente plano de realização, observadas as especificações e a
vida útil do sistema de armazenamento.
§ 1º A lista de itens que devem ser contemplados no plano de realização de cópia de segurança
incluirá:
I - arquivos de configurações de sistemas operacionais e de seus respectivos servidores da rede
corporativa;
II - dados eleitorais e corporativos armazenados em diretórios da rede corporativa;
III - dados eleitorais e corporativos armazenados em banco de dados de produção;
IV - dados dos sistemas de segurança orgânica e acesso às dependências do TSE;
V - mensagens corporativas, como as de correio eletrônico;
VI - principais registros de eventos (log) e trilhas de auditoria de sistemas de informação.
§ 2º As cópias de segurança de dados armazenados em banco de dados que não façam parte do
ambiente de produção (desenvolvimento, homologação, etc.) deverão ser especificamente
solicitadas à unidade responsável pelo gerenciamento de cópia de segurança, acompanhadas de
justificativa.
§ 3º A realização de cópias de segurança por ocasião da realização de eleições poderá ser objeto
de procedimentos próprios, em razão de especificidades relacionadas aos seus requisitos.
Art. 6º O TSE deverá prover os recursos adequados para a geração e restauração de cópia de
segurança, a fim de garantir que as informações críticas sejam recuperadas após incidente,
desastre ou falha de mídia de armazenamento.
Art. 7º Caberá à unidade responsável pelo gerenciamento de cópia de segurança documentar e
manter atualizadas as rotinas de que cuida este ato normativo quanto às informações
armazenadas nos servidores da rede corporativa, considerando, no mínimo, os seguintes
elementos:
I - tipo de mídia de armazenamento;
II - requisitos de segurança das informações armazenadas;
III - local de armazenamento das mídias;
IV - período de retenção da cópia de segurança;
V - tipo do backup: total (full), incremental ou diferencial;
VI - tempo máximo para a restauração da cópia de segurança;
VII - periodicidade da cópia de segurança, a qual poderá ser diária, semanal, mensal ou anual;
VIII - horários permitidos para execução da cópia de segurança;
IX - procedimentos para realização da cópia de segurança;
X - procedimentos e periodicidade de testes de restauração da cópia de segurança;
XI - prazo de suporte do fabricante ao equipamento de cópia de segurança;
XII - procedimentos para descarte e substituição dos equipamentos de cópia de segurança;
XIII - número da revisão ou histórico das versões da documentação;
XIV - identificação do autor ou responsável pela manutenção da documentação.
Art. 8º A documentação do plano e das rotinas de cópia de segurança deve ser armazenada em
local seguro e com acesso restrito à seção responsável pelo gerenciamento de cópia de segurança.
Capítulo III
DA REALIZAÇÃO DA CÓPIA DE SEGURANÇA
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DA REALIZAÇÃO DA CÓPIA DE SEGURANÇA
Art. 9º As tecnologias utilizadas para a realização da cópia de segurança devem cumprir os
requisitos necessários para preservar a integridade, a confidencialidade, a disponibilidade e a
irretratabilidade das informações, conforme os níveis de classificação atribuídos.
Art. 10. As cópias de segurança devem ser geradas em mídias especificadas pelo fabricante do
equipamento da unidade de backup e atender ao uso de hardware e software definidos pela
unidade responsável pelo gerenciamento de cópia de segurança.
Art. 11. A cópia de segurança das informações armazenadas nos servidores da rede corporativa
deve ser realizada em período de baixa utilização de seus recursos computacionais,
preferencialmente fora do horário de expediente ordinário das unidades da Secretaria do Tribunal.
Art. 12. Após a geração da cópia de segurança, devem ser analisados os registros de eventos (logs
) gerados pela solução de backup, para garantir o resultado da operação ou para a adoção de
providências cabíveis, nos casos de eventuais erros.
Art. 13. A cópia de segurança em estações de trabalho, smartphones, tablets, notebooks ou outros
dispositivos de uso individual é de responsabilidade exclusiva do próprio usuário.
Capítulo IV
DO ARMAZENAMENTO DA CÓPIA DE SEGURANÇA
Art. 14. As informações contidas nas mídias da cópia de segurança devem ser submetidas a
mecanismos de segurança para lhes preservar a integridade, a confidencialidade, a disponibilidade
e a irretratabilidade, conforme os níveis de classificação atribuídos.
Art. 15. A cópia de segurança, de acordo com sua criticidade, deve ser provida em 2 (duas) mídias
distintas, com conteúdo idêntico, para armazenamento em 2 (dois) locais diferentes, observado o
seguinte:
I - uma cópia de segurança deve ser armazenada de forma a permitir sua rápida localização e
recuperação;
II - outra cópia de segurança deve ser armazenada em local externo à sede do TSE;
III - ao menos uma cópia de segurança deve ser armazenada em uma localização que não seja
endereçável de forma contínua por meio de chamadas do sistema operacional.
§ 1º Os locais de armazenamento das mídias da cópia de segurança devem ter mecanismos de
segurança, considerando, minimamente, os seguintes elementos:
I - o acesso ao local deve ser restrito e monitorado;
II - o local deve ser protegido contra agentes nocivos naturais (poeira, calor, umidade, entre outros);
III - o local deve ser protegido contra interferências eletromagnéticas;
IV - o local deve possuir controles de prevenção, detecção e combate a incêndio.
§ 2º Os cofres para armazenamento das mídias removíveis da cópia de segurança devem ter
mecanismos de segurança, considerando, minimamente, os seguintes elementos:
I - atender à Norma Brasileira ABNT NBR 11515;
II - ter resistência ao fogo, de acordo com a norma BS EN 1047-1;
III - ter resistência ao arrombamento, de acordo com a norma BS EN 14450.
§ 3º Os locais externos de armazenamento da cópia de segurança devem possuir requisitos de
segurança adequados e separados do ambiente de armazenagem da cópia principal, de forma que
não permaneçam expostos aos mesmos riscos de desastres que a localidade de origem dos dados.
Capítulo V
DA RESTAURAÇÃO DA CÓPIA DE SEGURANÇA
Art. 16. A restauração da cópia de segurança deve ser realizada somente nas seguintes situações:
I - para recompor a integridade do ambiente afetado após um incidente, desastre ou falha de uma
mídia de armazenamento;
II - para atender a solicitação formal do proprietário do ativo de informação à unidade responsável
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II - para atender a solicitação formal do proprietário do ativo de informação à unidade responsável
pelo gerenciamento de cópia de segurança;
III - para realização de testes de restauração periódicos;
IV - para realização de auditorias e investigações legais e forenses.
Art. 17. A restauração da cópia de segurança de sistemas operacionais e de informações deve ser
realizada preferencialmente em máquina isolada do ambiente de produção.
Parágrafo único. Caso o sistema de que trata o caput tenha sido comprometido, é obrigatória a
revisão de todas as configurações, visando garantir o retorno correto do serviço.
Art. 18. O proprietário do ativo de informação deve validar a integridade das informações
restauradas, antes da sua utilização.
Art. 19. Após a restauração da cópia de segurança, devem ser analisados os registros de eventos (
logs) gerados pela solução de backup, para garantir o resultado da operação ou para a adoção de
providências cabíveis, no caso de eventuais erros.
Art. 20. Devem ser estabelecidos procedimentos para testes periódicos, por amostragem, de
restauração da cópia de segurança, com o intuito de assegurar a integridade dos dados gravados.
Parágrafo único. As informações restauradas devem ser excluídas após a realização dos testes de
restauração da cópia de segurança.
Capítulo VI
DO DESCARTE E DA SUBSTITUIÇÃO DA CÓPIA DE SEGURANÇA
Art. 21. O descarte e a substituição da mídia utilizada para geração da cópia de segurança devem
respeitar o disposto na Portaria TSE nº 454, de 13 de julho de 2021, que institui a Norma de
Controle de Acesso Físico e Lógico relativos à Segurança das Informações e Comunicações do
Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 22. Nos casos de substituição da solução de backup (hardware ou software), as informações
contidas nas mídias da antiga solução devem ser transferidas, em sua totalidade, para mídias
compatíveis com a nova solução.
Parágrafo único. A solução de backup obsoleta somente poderá ser desativada após a certificação
de que todas as informações foram transferidas para a nova solução implementada.
Capítulo VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 23. Cópias de segurança (backup) não são consideradas documentos arquivísticos, de forma
que permanece a necessidade de que as informações sejam preservadas em sistemas, bases de
dados e repositórios arquivísticos digitais confiáveis, nos termos da Portaria-TSE nº 1.013 de 23 de
novembro de 2018.
Art. 24. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Segurança da Informação (CSI) do
TSE.
Art. 25. A revisão desta portaria ocorrerá a cada 3 (três) anos ou sempre que se fizer necessário
ou conveniente para o TSE.
Art. 26. O descumprimento desta portaria deve ser imediatamente registrado como incidente de
segurança e comunicado à CSI para apuração e consequente adoção das providências cabíveis.
Art. 27. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e sua implementação se fará no
prazo de 12 (doze) meses a contar dessa data.
RUI MOREIRA DE OLIVEIRA
Documento assinado eletronicamente em 20/07/2021, às 14:34, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei
11.419/2006.
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