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 JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Ata da 6ª Reunião de 2022 do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e
Comunicação (CGovTIC)

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO
Data: 23/08/2022 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
Marcelo Donizeti Barbosa Juiz Auxiliar da Corregedoria
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
Rômulo Borges Araújo Diretoria Geral da Administração (DGA)

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

Márcio 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)
Sarah Soares de Oliveira e Sousa Seção de Sustentação das Estratégias de TIC (SSETIC)
3. DELIBERAÇÕES

Ausentes, justificadamente:
● Juiz Jorge Batalha Leite;
● Aquiles Jose Malvezzi.

1. PDTIC 2021-2022
A SETIC relembrou que o acompanhamento do PDTIC é realizado bimestralmente pelo CGTIC,
comitê formado pelos Diretores da área de TIC, e que os resultados vêm sendo trazidos ao
CGOVTIC e CSIC no mínimo quadrimestralmente. Sendo assim, os resultados do 3º bimestre
foram apresentados por meio de painéis.
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Em relação aos resultados-chave, a SETIC pontuou:
● KROEN101TRT2: A meta já está sendo atingida. Caso o cenário se repita no 2º semestre,

haverá a redução em 20% no número de chamados de ouvidoria relativos a reclamações
abertas por usuários do sistema judiciário;

● KROEN801TRT2: Até o momento, metade dos módulos do SIGEP-JT sob responsabilidade
do TRT2 estão adequados ao guia. Até o final de 2022 há a perspectiva de se atingir 100%;

● KROEN302TRT2: Cerca de 40% dos servidores de TIC já estão capacitados em no mínimo
16h de treinamentos. Provavelmente na próxima apuração a meta de 50% já será atingida;

● KROPE801TRT2: O indicador apresenta os resultados até o 3º bimestre. Ao longo dos
próximos meses há a perspectiva de aproximação do valor da meta na realização da
execução orçamentária em relação ao planejado.

O painel de resultados-chave está sendo finalizado e será disponibilizado no portal do TRT2 em
breve.
Em relação às iniciativas, a SETIC pontuou:

● Das 20 iniciativas do PDTIC, 6 estão concluídas, sendo 5 projetos e 1 ação;
● Dentre os projetos não concluídos:

○ PDTIC-04 Desenvolver Integração do Módulo de Perícias com pagamentos do
AJ-JT e PDTIC-06 Desenvolver Módulo Carta Precatória 2.0 estão dependendo de
ações externas do CSJT;

○ PDTIC-13 Implantar solução para análise consolidada de registros de auditoria
refere-se à contratação do SIEM. Outras contratações de segurança estão sendo
realizadas de forma simultânea, gerando um excesso de demanda e impacto no
prazo de conclusão da contratação.

○ PDTIC-19 Integrar os datacenters do TRT2 provavelmente será migrado para o
próximo PDTIC em função da modificação de escopo gerada por demanda da
Presidência.

O Comitê analisou os 4 resultados-chave comparados às metas, geralmente cumulativas, e as 20
iniciativas contendo ações, projetos e seus andamentos.

2. Plano de Capacitação de TIC
A SETIC noticiou o Comitê acerca da revisão anual do Plano de Capacitação de TIC, cuja versão
inicial foi aprovada em dezembro de 2021. O plano atualizado, já validado pelo CGTIC, contendo
alterações geradas por realocação de equipes e inclusão/exclusão de treinamentos, foi
apresentado brevemente para o Comitê, que aprovou a revisão.

3. Ofício CSJT Chatbot
O Comitê tomou conhecimento do Ofício Circular CSJT.SETIC Nº 1/2022, que solicitou aos
Tribunais documentação técnica e descritiva sobre soluções de autoatendimento virtual (bots) e
determinou que quaisquer iniciativas de desenvolvimento de novos bots, ou de expansão e
aprimoramento dos já existentes, sejam imediatamente suspensas e informadas para análise
prévia por parte do CSJT.
A SETIC complementou explicando que o CSJT pretende evitar a multiplicidade de ações
demandando esforços para a mesma solução, que atualmente três regionais apresentam
soluções mais maduras e que provavelmente haverá uma solução unificada.
O Comitê anuiu a que eventuais estudos que o TRT2 empreenderia a respeito, como o solicitado
pela Secretaria de Saúde (PROAD 18607/2020), fiquem em suspenso até nova posição do CSJT.
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4. Plano de Contratações 2022
Em relação ao PROAD 25378/2022 - Aquisição de Auditoria e PAM, o item foi submetido ao
Comitê no mês de junho e o DOD foi aprovado virtualmente. A solução PAM (Privileged Access
Management - Gerenciamento de Acessos Privilegiados) funcionará como um “cofre de senhas”
que as rotaciona de acordo com um período definido, com valor aproximado de R$ 1.300.000,00
que será custeado pelo CSJT para todos os tribunais que manifestarem interesse na contratação.
Nos anos seguintes haverá uma despesa anual de manutenção de cerca de R$ 370.000,00,
previsão inicial que tende a diminuir após a definição dos quantitativos mediante finalização da
POC. Ainda que os recursos sejam disponibilizados pelo Conselho, a responsabilidade pela
análise e eventual contratação é do TRT2 e sua viabilidade será validada durante a elaboração
dos Estudos Técnicos Preliminares.
A SETIC explicou que o Comitê Técnico de Segurança da Informação do CSJT (ctSEG), que conta
inclusive com um membro do TRT2, apresentou um parecer de que as soluções cumprem o que
propõe, porém cada tribunal deve analisar a viabilidade técnico-operacional para fazer o uso
apropriado das ferramentas.
Por fim, foi explanado que a solução de senhas (PAM) ainda não está com os estudos finalizados,
mas prevê-se o encerramento em setembro, sendo necessário que o Comitê valide os
quantitativos a serem licitados.
No que tange à aquisição da solução de Auditoria, dada a magnitude dos ensaios necessários e o
prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços, foi pontuado que existe a
possibilidade de não ser possível a efetivação do contrato englobando condições
técnico-operacionais e custo-benefício adequados ao TRT2. A título de exemplo, foi explicado
que o contrato atualmente não prevê monitoramento, ainda que a empresa tenha sinalizado que
fará essa atividade em regime 8x5 e está formalizando esse cenário junto ao TST, detentor da
Ata, entretanto, o ambiente computacional deste Regional demanda uma atuação em regime
24x7.
O Comitê ratificou a aprovação formal do DOD deste item para compor o plano de contratações
2022, autorizando o prosseguimento das duas demandas em separado (PAM e Auditoria)
conforme exposto e optou por validar oportunamente os quantitativos da solução de PAM por
e-mail.

Já em relação ao PROAD 25649/2022 - Registro de Preços para aquisição de notebooks
ultraportáteis, a SETIC informou que foram finalizados os Estudos Técnicos Preliminares para a
contratação, considerando a necessidade de disponibilidade de equipamentos para novas
demandas de fornecimento, incluindo possível troca parcial do parque de equipamentos do tipo
desktop, por notebooks, tendo em vista definição de não priorizar renovação do parque de
equipamentos desktop.
Foi esclarecido, ainda, que trata-se de demanda complementar à aquisição de 1430 notebooks
oriundos da coparticipação na ata de registro de preços do TRT14, sendo 300 com recursos
orçamentários do TRT2 e 1130 com recursos provenientes do CSJT, com destinação pré definida
pelo próprio Conselho. A SETIC apresentou um documento com as destinações previstas para os
notebooks, e o Comitê anuiu.
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5. Definição de Padrão para Fornecimento de Webcams
Um padrão para fornecimento de webcams será proposto pela SETIC tendo em vista a
necessidade de uniformização da estrutura tecnológica do Tribunal. A referência é o PROAD
25078/2021. Conforme e-mail enviado anteriormente, a SETIC propõe:

● Sala de Audiência de Vara do Trabalho: 217 unidades (uma por VT)
● Gabinete de Desembargador: a definir com o Comitê
● Secretaria de Turma: a definir com o Comitê
● Demais unidades Adm/Jud: a partir de pesquisa de interesse

O Comitê propõe que sejam realizadas pesquisas de interesse para todos os públicos, exceto
para as Salas de Audiência de Vara do Trabalho (217 unidades, uma por VT). A sugestão será
encaminhada à Presidência para validação.

6. Itens do Plano de Contratações migrados do exercício passado
A SETIC esclareceu que a demanda trataria de itens que já foram apresentados anteriormente .

7. Plano de Contratações 2023
Em relação à aquisição de fitas LTO-7, tendo em vista a conclusão da licitação conduzida pelo
TRT12, faz-se necessário a alocação de recursos orçamentários para colocação de pedido na Ata
de Registro de Preços ainda no presente exercício. A contratação objeto do PROAD nº
10295/2021, estava prevista originalmente para 2021, atendendo à demanda para 2021 e 2022,
mas houve atraso no encerramento da licitação.
A SETIC informou que demanda do mesmo objeto foi prevista também para 2023 no PROAD nº
11221/2022. Sugere ainda, o adiantamento de parte dessa demanda, relativa ao uso nos
primeiros meses de 2023, para o presente exercício, tendo em vista a existência de recursos
orçamentários disponíveis, oriundos da realocação de recursos de uma contratação de solução
de virtualização.
O Comitê aprovou a inclusão do item e anuiu ao atendimento da demanda no valor de
R$278.162,50 no presente exercício

Já em relação ao PROAD nº 38137/2022 - Aquisição de 13 (treze) licenças de Adobe Acrobat Pro,
o Comitê foi informado de que existem 13 licenças de Adobe Acrobat Pro 2017. Essa versão foi
descontinuada e não recebe mais atualizações de segurança, sendo necessário a atualização para
a versão mais recente.
O Comitê aprovou a inclusão do item.

Extrapauta
1. Programação orçamentária 2022
O Comitê foi relembrado de que 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). Em reuniões anteriores o
Comitê já havia aprovado a conversão de recursos excedentes em despesas correntes para
despesas de capital. A SETIC propõe passar os valores ora excedentes para custeio de despesas
de capital, a fim de que sejam utilizados em aquisições já previstas e em andamento, como Dock
Stations, Switches, notebooks e mini-PCs e monitores.



PODER JUDICIÁRIO
 JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Até 02/09/22 deverá ser encaminhada demanda à SCOF, indicando os valores e solicitando o
crédito. Os itens e valores discriminados serão enviados ao Comitê por e-mail ainda nesta
semana.

2. Questionário CNJ iGovTICJUD 2022
A SETIC informou que há a expectativa de recebimento do questionário iGovTICJUD 2022 do CNJ
no mês de setembro. Tão logo a demanda seja recebida, o Comitê será informado e poderá ser
necessário antecipar a próxima reunião para validar o questionário, a depender do prazo
estabelecido pelo CNJ.

3. Política de Governança de TIC (PGTIC)
A SETIC noticiou o Comitê sobre a publicação do ATO GP N. 34 de 05/08/2022, que instituiu a
Política de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações (PGTIC) no TRT2,
considerando os termos da Resolução nº370/2021 do CNJ (ENTIC-JUD) e corresponde à iniciativa
11 do PDTIC 2020-2021. A íntegra será encaminhada por e-mail.

4. ENCERRAMENTO
A próxima reunião ordinária do Comitê ficou agendada para o dia 20/09, às 16h.

São Paulo, 23/08/2022
5. ASSINATURA

DESEMBARGADORA MAGDA APARECIDA KERSUL DE BRITO




