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Legislação e Boas práticas 

• Decreto 3.505/2000 (PSI da APF) 
• NC 3/GSI/PR e Diretrizes para Gestão de SIC (CNJ) 
• Cobit 4.1, DS 5.2 
• NBR ISO/IEC 27.002 – itens 5.1.1 e 5.1.2 
• Jurisprudência: Acórdãos TCU 502/2009, 609/2008, 

436/2008, 2471/2008, 465/2011, 2523/2012,  
1328/2012 
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Definição: um conjunto de princípios que norteiam a 
gestão de segurança de informações e que deve ser 
observado pelo corpo técnico e gerencial e pelos usuários 
internos e externos. As diretrizes estabelecidas nesta política 
determinam as linhas mestras que devem ser seguidas pela 
organização para que sejam assegurados seus recursos 
computacionais e suas informações. 
 
Fonte: Cartilha de Boas Práticas em Segurança da Informação, 4ª edição. 
TCU 
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O que é uma PSI? 
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Definir segurança da 
informação para a 

organização e estar alinhada 
com os objetivos do negócio. 



Descarte seguro 



Fonte: Documentário Bastidores da Agência de Segurança Nacional – National Geographic Channel 
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Não prover direção 
positiva nem explicar 
porque certas medidas 
são necessárias 
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Estabelecer os princípios de 
segurança que regem a 
organização! 
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Definir claramente competências e 
responsabilidades! 
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 Deve ser formalmente 
aprovada pela Alta 
Administração! 
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 Suportar mudanças sem traumas! 



PSI 

PCN 

Ger. de 
incidentes 

Segurança 
física 

Desenv. de 
SW 

Ger. de 
Fornecedo

res 

Controle 
de Acesso 

Gestão de 
Riscos 
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Prover base sólida para preparação ou 
implementação de regras e procedimentos! 



Menos de 5  
ações por ano 

93% 

347 instituições 

Fonte: 3º Levantamento de Governança de TI, TCU, 2012 

Não prever sensibilização e capacitação 

55% 
ACESSAM 

REDES 
SOCIAIS/E

MAIL 

29%  
COMPRAM 

ONLINE 

29%  
ACCESSAM 

CONTAS 
BANCÁRIAS 

39%  
NÃO ADOTAM 

PROTEÇÃO 
ADICIONAL 

Fonte: Norton Security Report 
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Faltar concisão e ser 
complexa 



E ausência 
de 
penalidades 
? 
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Não conter mecanismo de atualização e revisão! 
(Envelhece) 
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Focada em tecnologia! (só deveria 
mudar quando o negócio mudasse) 



Prever métricas e 
indicadores 



Dar a 1ª volta! 



marciobraz.wordpress.com 
Twitter: @AudMarcioBraz 

Muito 
obrigado! 
mrbraz@gmail.com 
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