PODER JUDICIÁRIO
J USTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Extrato da Ata da 1ª Reunião de 2022 do Comitê de Segurança da Informação e Comunicação (CSIC)

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO
Data: 22/02/2022
Hora: 16h
Local: Sala de videoconferência da SETIC
Tipo de reunião: Ordinária
2. PARTICIPANTES
Nome
Cargo / Lotação
Magda Aparecida Kersul de Brito
Desembargadora do Trabalho
Jorge Batalha Leite
Juiz Auxiliar da Vice-Presidência Administrativa
Marcelo Donizeti Barbosa
Juiz Auxiliar da Corregedoria
Moisés dos Santos Heitor
Juiz Titular de Vara do Trabalho
Oswaldo José Costa da Silva Leme
Secretaria Geral da Presidência (SGP)
Eliana Maria Damaceno Velkis
Secretaria da Corregedoria Regional (SCR)
Marcio Vinícius Gimenes Milan
Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Marcio Nisi Gonçalves
(SETIC)
Alexandre Gomes Barriento
Coordenadoria de Apoio aos Serviços de TIC (CASTIC)
Cláudia Sant’Anna Pinheiro
Coordenadoria de Segurança de TIC (CSTIC)
Cristiano Munerati
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC (CITIC)
Hudson Lincoln Gomes dos Santos
Coordenadoria de Sistemas de TIC (CSISTIC)
Coordenadoria de Apoio ao Planejamento e à Governança
Ricardo Alex Serra Viana
de TIC (CAPGTIC)
Leonardo Luis Soares
Coordenadoria de Segurança de TIC (CSTIC)
Coordenadoria de Apoio ao Planejamento e à Governança
Rogério Machado de Almeida
de TIC (CAPGTIC)
Sarah Soares de Oliveira e Sousa
Seção de Sustentação das Estratégias de TIC (SSETIC)
3. DELIBERAÇÕES
Ausentes, justificadamente:
● Juíza Heloísa Menegaz Loyola;
● Juiz Edilson Soares de Lima;
● Maria Inês Ebert Gatti;
● Rômulo Borges Araújo;
● Renata Aparecida Cursino Pires;
● Aquiles José Malvezzi.
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1. Prazo de retenção dos registros de auditoria (logs)
Foi apresentado ao Comitê o resultado dos levantamentos realizados a respeito dos registros de
auditoria (logs), conforme acordado na reunião ocorrida em novembro de 2021.
Foram apresentados:
● O tempo de retenção praticado por outros órgãos da JT;
● O espaço em disco ocupado pelos logs do TRT2, agrupados por ano, contendo também
uma previsão de crescimento para os próximos anos;
● Os custos estimados para armazenamento dos logs, considerando armazenamento em
storage, em fita e na solução de arquivos da Google.
Foram ponderados benefícios e dificuldades de cada cenário, envolvendo custos relacionados à
logística para manipulação e guarda das fitas, dificuldades operacionais identificadas e o advento
do novo contrato celebrado para utilização dos serviços da Google.
Após ampla discussão, o Comitê decidiu que os logs devem ficar por 2 anos armazenados “à
quente”, no storage, e mais 3 anos no serviço de armazenamento de arquivos do Google,
totalizando 5 anos de retenção. Neste entendimento, foi autorizada também a exclusão de logs
com data igual ou anterior à 2016, e a inclusão das informações sobre retenção de logs como
referência nos atos normativos que tratam do assunto.
2. Playbooks de Incidentes Cibernéticos
Foram apresentados ao Comitê os procedimentos técnicos (playbooks) elaborados pela ETIR no
período. Estes procedimentos visam o atendimento dos planos de ação para implantação dos
protocolos de tratamento e resposta aos incidentes cibernéticos instituídos na ENSEC-PJ.
Considerando a complexidade das informações, foi acordado que o documento será enviado
para avaliação por e-mail, com prazo de resposta até dia 04/03/2022, sendo que, na ausência de
manifestações contrárias, os playbooks podem ser considerados aprovados.

PODER JUDICIÁRIO
J USTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

3. Contratação de Solução de Segurança
O Comitê foi informado sobre o parecer do Comitê Técnico de Segurança da Informação da
Justiça do Trabalho (ctSEG) referente a contratação de solução de segurança, conduzida pelo
TRT-4, recomendando a participação de todos os regionais e também sobre a autorização obtida
junto à Presidência para a participação no processo licitatório antes da realização de ETP próprio,
em caráter excepcional, para atendimento à recomendação realizada.
O DOD que está sendo submetido para aprovação formal do Comitê produzirá estudos que
avaliarão a possibilidade de contratação da solução indicada pelo CSJT. Em princípio espera-se
que o CSJT descentralize recursos, mas como trata-se de ata de registro de preços, não há
obrigatoriedade de contratar no presente exercício. Como a ata terá validade até 2023, se
necessário, a demanda será inserida no orçamento do próximo ciclo orçamentário.
Após ampla discussão, o Comitê aprovou o prosseguimento da contratação.
O Comitê também foi informado de que existe a expectativa de que o ctSeg realize uma sugestão
de priorização para as aquisições de soluções relacionadas à segurança cibernética, como
orientação aos órgãos da JT.

4. ENCERRAMENTO
A próxima reunião ordinária do Comitê ficou agendada para o dia 29/03/2022 às 16h.
São Paulo, 22/02/2022.
5. ASSINATURA

Assinado de forma digital por MAGDA

MAGDA APARECIDA KERSUL APARECIDA KERSUL DE
BRITO:14885395615
DE BRITO:14885395615

Dados: 2022.03.28 16:02:57 -03'00'
DESEMBARGADORA MAGDA APARECIDA KERSUL DE BRITO

