
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Ata da 13ª Reunião de 2021 do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (CGOVTIC)

  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 Administratva

Marcelo Donizet 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

Marcio Vinícius Gimenes Milan Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos

Marcio Nisi Gonçalves Secretaria de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (SETIC)

Alexandre Gomes Barriento Coordenadoria de Apoio aos Serviços de TIC (CASTIC)

Cláudia Sant’Anna Pinheiro Coordenadoria de Segurança de TIC (CSTIC)

Cristano Munerat Coordenadoria de Infraestrutura de TIC (CITIC)

Hudson Lincoln Gomes dos Santos Coordenadoria de Sistemas de TIC (CSISTIC)

Ricardo Alex Serra Viana Coordenadoria de Apoio ao Planejamento e à 

Governança de TIC (CAPGTIC)

Leonardo Luis Soares Seção de Gestão de Riscos e Contnuidade (SGERC)

Rogério Machado de Almeida Seção de Compliance de TIC (SCTIC)

Sarah Soares de Oliveira e Sousa Seção de Sustentação das Estratégias de TIC (SSETIC)

  3. DELIBERAÇÕES

Ausentes, justicadamente:

• Juíza Heloísa Menegaz Loyola;

• Juiz Edilson Soares de Lima;

• Maria Inês Ebert Gat;

• Rômulo Borges Araújo;

• Renata Aparecida Cursino Pires;

• Aquiles José Malvezzi.

1. Execução orçamentária 2021
A SETIC reportou ao Comitê o sucesso na execução orçamentária de 2021, destacando que as 

ações do exercício passado foram inalizadas e que poucos itens passaram para restos a pagar.

Dentre as aquisições do exercício anterior, uma das mais relevantes em termos orçamentários se 

refere aos notebooks e, apesar de terem ocorrido algumas diiculdades com o fornecimento dos 

equipamentos devido à pandemia, o primeiro lote com a maior parte dos equipamentos, 1.080 

notebooks, foi entregue dentro do exercício.

A distribuição dos equipamentos está ocorrendo, entretanto, o cronograma precisou ser ajustado 

em função da limitação de quantdade de pessoas simultâneas dentro das salas, por conta das 

restrições impostas pela pandemia.
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A SETIC notciou que a aquisição da nova suíte de colaboração ocorreu por meio de uma licitação 

nacional e foi bem-sucedida em termos de valores. A migração está prevista para o próximo im 

de  semana  e  a  partr  do  dia  03/03/2022  a  nova  solução  estará  disponível  para  todos  os  

Magistrados e servidores do Tribunal.

2. Programação orçamentária 2022
A SETIC apresentou os itens seguintes para aprovação extraordinária pelo Comitê.

2.1. DOD´s para aprovação extraordinária
2.1.1. PROAD 4516/2022 - Aquisição licenças MicrosoftOfci 2019
Atualmente  não  há  licenças  de  MicrosoftOfci  para  fornecimento  a  todos  os 

Magistrados  de  1°  Grau.  Há  um  deicit  que  precisa  ser  reposto,  por  conta  da 

padronização de  fornecimento de pacote  Ofce completo  para  todos  os  Juízes. 

Também há  necessidade  de  reposição de  licenças  para  substtuição de  versões 

antgas de MicrosoftOfcit2003 instalado em unidades judiciárias/administratvas.

A  SETIC  está  trabalhando  em  paralelo  e  aguarda  deliberação  do  Comitê  para 

prosseguir com o fornecimento de todos os notebooks com as licenças.

O Comitê aprovou a inclusão do item na programação orçamentária 2022.

2.1.2. PROAD 4871/2022 - Contratação de solução de proteção de borda de rede e 
alta disponibilidade
O  Comitê  foi  informado  sobre  o  parecer  do  Comitê  Técnico  de  Segurança  da 

Informação da Justça do Trabalho (ctSEG) referente a contratação de solução de 

proteção de borda e alta disponibilidade, conduzida pelo TRT-4, recomendando a 

partcipação de todos os regionais e   também sobre a autorização obtda junto à 

Presidência para a partcipação no processo licitatório antes da realização de ETP 

próprio, em caráter excepcional, para atendimento à recomendação realizada.

O DOD que está  sendo submetdo 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 tramitação.

3. Programação orçamentária 2023
A SETIC notciou que nas  próximas semanas encaminhará e-mails  para as  unidades do TRT2 

solicitando a indicação de demandas de TIC para o exercício de 2023. Em seguida as demandas 

serão consolidadas e apresentadas ao Comitê.

4. Ajustes no PDTIC
Em  função  da  Auditoria  “SAI  11/21-Auditoria  sobre  Governança  e  Gestão  de  Tecnologia  da 

Informação  e  Comunicação”  foi  veriicada  a  oportunidade  de  melhoria  em  2  pontos  do 

documento PDTIC. Sendo assim, foram apresentadas as propostas de alterações, que incluem as 

revisões gerais, como versão do documento, índice, relação dos desembargadores, dentre outras 

e as especíicas:
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• Inclusão de texto detalhando o prazo previsto para atngimento das metas dos KRs;

• Inclusão de caminho para o portal do TRT2 onde está localizado o painel de iniciatvas do 

PDTIC;

• Substtuição dos links para o portal do TRT2, pelos caminhos via menu, evitando problemas 

com “links quebrados”; e

• Atualização do andamento das iniciatvas.

O Comitê aprovou o documento com os ajustes propostos, bem como sua publicação.

 4. ENCERRAMENTO

A próxima reunião ordinária do Comitê icou pré agendada para o dia 29/03/2022 às 16h.

São Paulo, 22/02/2022

  5. ASSINATURA

DESEMBARGADORA MAGDA APARECIDA KERSUL DE BRITO

MAGDA APARECIDA KERSUL 

DE BRITO:14885395615

Assinado de forma digital por MAGDA 

APARECIDA KERSUL DE BRITO:14885395615 

Dados: 2022.03.28 15:59:39 -03'00'
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