
PODER JUDICIÁRIO
 JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Ata da 4ª Reunião de 2022 do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e
Comunicação (CGovTIC)

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO
Data: 24/05/2022 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
Moisés dos Santos Heitor Juiz Titular de Vara do Trabalho
Oswaldo José Costa da Silva Leme Secretaria Geral da Presidência (SGP)
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)

Marcio Vinícius Gimenes Milan Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)

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 Gomes Barriento
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

Ausentes, justificadamente:
● Juiz Marcelo Donizeti Barbosa;
● Renata Aparecida Cursino Pires.

1. Proposta orçamentária 2023
A SETIC relembrou que na última reunião foram analisadas e aprovadas as demandas para o
plano orçamentário 2023, sendo que na ocasião ainda não estavam definidos os limites
orçamentários. Recentemente a SCOF informou os limites para a SETIC e, a priori, eles se
mostraram mais restritos do que as demandas aprovadas.
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Entretanto, os cenários a seguir se mostram favoráveis para permitir a devida alocação das
demandas do plano dentro dos limites estabelecidos:

● As aquisições de notebooks e monitores que estavam integrando o orçamento 2023 foram
antecipadas para 2022 através de um pedido de recursos para o CSJT. Sendo assim, não
será necessário incluí-las na programação orçamentária de 2023;

● Há algumas demandas, em especial relacionadas à área de Segurança de TIC, que também
foram solicitadas ao CSJT para 2022. Houve uma indicação do Conselho de que esses itens
devem ser incluídos na proposta, mas não serão considerados para o limite pois serão
custeados de forma apartada.

Sendo assim, os DODs aprovados pelo Comitê em reuniões anteriores estarão dentro do limite
orçamentário destinado para as demandas de TIC.
A SETIC apresentou um relato acerca do incidente ocorrido no Datacenter principal e citou o
projeto em andamento para interligação com o Datacenter secundário. Diante do ocorrido
vislumbrou-se necessidade de implementação de novos recursos tecnológicos, a fim de
minimizar o tempo de indisponibilidade dos serviços de TIC, o que irá demandar recursos
orçamentários, tanto do exercício de 2023, quanto do presente exercício, caso se consiga
antecipar alguma contratação.
O comitê aprovou a inserção do item na programação orçamentária de 2023 e autorizou
eventual remanejamento para atender a demanda, caso haja sobra de recursos após a alocação
dos demais itens previamente autorizados. Autorizou, ainda, a antecipação para o exercício de
2022, caso haja disponibilidade orçamentária.
A SETIC enviará na data de hoje, por e-mail, a planilha orçamentária do SIGEO atualizada para
análise e aprovação do Comitê, com prazo para manifestações até quinta, 26/05, visto que o
prazo para envio é 27/05.

2. PDTIC 2021-2022
A SETIC noticiou o Comitê a respeito da medição periódica dos indicadores do PDTIC e da
avaliação da situação das iniciativas para o 2º bimestre de 2022. Os resultados foram
apresentados, bem como as necessidades de alteração no PDTIC sugeridas pela SETIC a partir da
análise do ciclo, quais sejam:

Alterações gerais
● Atualização do Corregedor regional;
● Atualização da lista de desembargadores conforme portal do TRT2 em 23/05/2022;
● Inclusão de nova versão no histórico;
● Atualização do índice.

Resultados-chave
● Alteração da regra de cálculo do KR-OEN8-01-TRT2 Adequação dos módulos do

SIGEP-JT sob responsabilidade do TRT2 ao Guia de Infraestrutura Recomendada
para refletir apenas os módulos cuja responsabilidade de adequação seja do TRT2.

Iniciativas
● PDTIC-01 Implantar Módulo Principal e Módulo FolhaWeb do SIGEP-JT na Justiça do

Trabalho: Concluída. Ações do TRT2 finalizadas. Os próximos passos dependem de
ações externas;
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● PDTIC-04 Desenvolver Integração do Módulo de Perícias com pagamentos do AJ-JT:
Suspensa. Aguardando ações externas ao TRT2. Retirada a previsão de data fim;

● PDTIC-06 Desenvolver módulo Carta Precatória 2.0: Suspensa. Replanejada pelo
CSJT, ainda sem data para início/conclusão. Retirada previsão de data fim;

● PDTIC-08 Realizar levantamento para modernizar o gerenciamento de
microcomputadores e notebooks do TRT-2: Transformada em Ação, ajustes no
nome e na descrição;

● PDTIC-09 Realizar levantamento de requisitos para viabilizar a integração do Assyst
com os dados do SIGEP: Em andamento;

● PDTIC-10 Incluir a Unidade de Apoio Operacional no Assyst: Concluída;
● PDTIC-13 Implantar solução para análise consolidada de registros de auditoria:

Ajustes na descrição;
● PDTIC-16 Elaborar roteiro para resposta às principais categorias de incidentes

cibernéticos: Previsão de data fim dez/2022;
● PDTIC-17 Realizar testes externos de invasão aos sistemas críticos disponíveis na

Internet: Transformada em Ação.

O Comitê anuiu às alterações propostas e aprovou a nova versão do PDTIC.

Extrapauta
Revisão periódica do processo de gerenciamento de capacidade
A SETIC explicou que foram realizados ajustes no processo de gerenciamento de capacidade de
TIC, que tem como finalidade assegurar que a infraestrutura de TIC do TRT2 esteja alinhada e
pronta para atender todas as necessidades do órgão. Trata-se de um macroprocesso com 3
subprocessos: capacidade de recursos, capacidade de serviços e capacidade de negócio. Ocorre
que na documentação do processo constou que a aprovação seria obtida com o CGOVTIC e/ou
CSIC, entretanto, por se tratar de requisitos de negócio, são atribuições do CGOVTIC. O Comitê
entendeu que apenas o CGOVTIC deve ser o aprovador e solicitou ajustes na documentação para
que conste dessa forma. O processo foi aprovado.

4. ENCERRAMENTO
A próxima reunião ordinária do Comitê ficou agendada para o dia 21/06/2022 às 16h.

São Paulo, 24/05/2022
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: 2022.09.05 13:23:04 -03'00'


