
PODER JUDICIÁRIO
 JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Ata da 2ª Reunião de 2022 do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e
Comunicação (CGovTIC)

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO
Data: 22/03/2022 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
Heloísa Menegaz Loyola Juíza Auxiliar da Presidência
Jorge Batalha Leite Juiz Auxiliar da Vice-Presidência Administrativa
Edilson Soares de Lima Juiz Auxiliar da Vice-Presidência Judicial
Marcelo Donizeti Barbosa Juiz Auxiliar da Corregedoria;
Moisés dos Santos Heitor Juiz Titular de Vara do Trabalho
Maria Inês Ebert Gatti Secretaria da Vice-Presidência Administrativa
Eliana Maria Damaceno Velkis Secretaria da Corregedoria Regional

Aquiles Jose Malvezzi
Diretoria Geral da Administração (DGA) / Secretaria
de Processamento e Acompanhamento de Contratos
e Licitações (SPACL)

Renata Aparecida Cursino Pires
Secretaria de Coordenação Orçamentária e
Financeira (SCOF)

Marcio Vinícius Gimenes Milan. Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos

Marcio Nisi Gonçalves
Secretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicação (SETIC)

Ricardo Alex Serra Viana
Coordenadoria de Apoio ao Planejamento e à
Governança de TIC (CAPGTIC)

Alexandre Braga Mendonça
Coordenadoria de Apoio aos Serviços de TIC
(CASTIC)

Cristiano Munerati Coordenadoria de Infraestrutura de TIC (CITIC)
Cláudia Sant’Anna Pinheiro Coordenadoria de Segurança de TIC (CSTIC)
Hudson Lincoln Gomes dos Santos Coordenadoria de Sistemas de TIC (CSISTIC)

Ramon Chiara
Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de
Segurança Cibernética (ETIR)

Rogério Machado de Almeida Seção de Compliance de TIC (SCTIC)
Leonardo Luis Soares Seção de Gestão de Riscos e Continuidade (SGERC)
Sarah Soares de Oliveira e Sousa Seção de Sustentação das Estratégias de TIC (SSETIC)
3. DELIBERAÇÕES
Ausente, justificadamente:

● Oswaldo José Costa da Silva Leme.

1. Programação orçamentária 2022
A SETIC apresentou ao Comitê alguns pontos para embasar o acompanhamento da execução
orçamentária de 2022. Como é de conhecimento de todos, a previsão de custos para cada
exercício é realizada com bastante antecedência e com valores muitas vezes estimados em
licitações ainda não realizadas/não concluídas. Nesse contexto, o Comitê foi informado de que



PODER JUDICIÁRIO
 JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

algumas contratações da SETIC em 2022 foram efetivamente realizadas com custos mais baixos
do que o inicialmente previsto, o que provocou algumas sobras de valores no orçamento de
despesas correntes (serviços). Recordou, ainda, que na fase de elaboração da proposta
orçamentária para 2022, diante da falta de recursos para contemplar todos os itens
demandados, alguns itens como, por exemplo, o equipamento de armazenamento de dados
(storage), foi mantido na proposta, sem a destinação do montante necessário, ficando pendente
uma solicitação de crédito ou ajuste orçamentário posterior. Com a abertura do período para
solicitação de crédito, foi encaminhada uma demanda para a SCOF, solicitando a conversão dos
recursos excedentes em despesas correntes para despesas de capital. Os itens e valores
discriminados serão enviados ao Comitê por e-mail.

A SETIC esclareceu que, ainda assim, haverá necessidade de solicitação de recursos ao CSJT, para
que seja viável a atualização de equipamentos, principalmente de infraestrutura de
armazenamento de dados.

1.1 PROAD 9943/2022 - Solução de gerenciamento contínuo de vulnerabilidades
técnicas no ambiente computacional do TRT2.
Foi esclarecido ao Comitê que a solução proposta tem como objetivo tornar mais
produtivas as atividades de Segurança de TIC e permitir uma busca por vulnerabilidades
de forma contínua, constante e proativa, buscando manter o ambiente computacional
seguro, de acordo com os controles contidos na ENSEC-PJ.
A SETIC informou que a intenção é verificar a possibilidade de adesão à ata de registro de
preços, em processo licitatório que está sendo conduzido pelo TRT da 8ª Região para
contratação desse tipo de solução. O custo mensal estimado é de cerca de R$ 110.000,00
(cento e dez mil reais), em um contrato por 5 anos. Foi explicado que pretende-se fazer a
solicitação de recursos orçamentários ao CSJT, ainda para este exercício. Para tanto, caso
o Comitê assim entenda, é necessário encaminhar o pedido ao CSJT já com a anuência do
CGOVTIC do regional.
O Comitê anuiu à contratação da solução apresentada e que a solicitação de recursos
orçamentários seja encaminhada ao CSJT.

2. Auditoria Avaliação do gerenciamento de serviços de tecnologia da informação na Justiça do
Trabalho
A SETIC apresentou o resultado do Relatório de Auditoria coordenada pelo CSJT, referente à
avaliação do gerenciamento de serviços de tecnologia da informação na Justiça do Trabalho, no
que se refere aos processos de trabalho de TIC do TRT2. A auditoria teve início no final de 2020 e
resultou em um acórdão publicado em fevereiro de 2022. Ela se baseou no framework ITIL v3,
que lista um conjunto de boas práticas a respeito do gerenciamento de serviços de TIC e busca
fazer o alinhamento dos serviços com a estratégia e a necessidade de negócio do órgão. Nesse
contexto, cada órgão avalia e verifica o que melhor se adapta à sua realidade.

Foi detalhado que o CSJT criou uma métrica específica para comparar a maturidade desses
processos de TIC na Justiça do Trabalho e destacou que o TRT2 obteve o conceito “aprimorado”,
alcançando a melhor pontuação dentre os TRTs.
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Dentre os processos do TRT2 que não atingiram a nota máxima, o de gerenciamento de
problemas já está sendo revisto; o de gerenciamento de eventos encontra-se em fase avançada
de construção; e a criação do processo de gerenciamento do conhecimento será objeto de
planejamento por parte da SETIC. Em suma, os achados de auditoria encontrados estão sendo
tratados, e será formalizado junto ao Conselho um Plano de Ação para sanar as pendências
apontadas.

4. ENCERRAMENTO
A próxima reunião ordinária do Comitê ficou agendada para o dia 19/04/2022 às 16h.

São Paulo, 22/03/2022
5. ASSINATURA

DESEMBARGADORA MAGDA APARECIDA KERSUL DE BRITO
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