
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Ata da 5ª Reunião de 2022 do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e
Comunicação (CGovTIC)

  1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Data: 28/06/2022 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

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)

Maria Inês Ebert Gatti Secretaria da Vice-Presidência Administrativa

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 (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)

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

Ramon Chiara Coordenadoria de Segurança de TIC (CSTIC)

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 Edilson Soares de Lima;

● Eliana Maria Damaceno Velkis.

1. PROAD nº 13713/2022 - Aquisição de licenças de uso do software BIM

A SETIC apresentou a demanda da SILAP para aquisição de licenças de uso do software BIM,

utilizado  para  modelagem  virtual  de  construções  e  reformas,  possibilitando  o  cálculo  de

materiais  de construção civil  com base em desenho de plantas,  agilizando a confecção de

orçamentos. O software é uma espécie de evolução do AUTOCAD, que já é utilizado pela área
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há  muitos  anos,  sendo  sua  última atualização  efetuada  em  2014.  Há  uma sinalização  da

Administração no sentido de alocação de recursos para esta demanda, ou seja, não haverá

impacto nos recursos orçamentários programados para a SETIC. Após breve apresentação dos

custos previstos, foi explicado ao Comitê que a área está elaborando a prévia dos estudos

técnicos e que há uma expectativa de realizar a aquisição ainda este ano. 

O Comitê aprovou o prosseguimento dos estudos e a futura contratação.

2. Reunião de Diretores de TIC - CSJT 
A SETIC noticiou o Comitê a respeito dos principais assuntos discutidos na reunião presencial

de Diretores de TIC com o CSJT, conjunta com o COLEPRECOR, ocorrida em Porto Alegre no

mês de Junho. Participaram todos os Diretores de TIC dos TRTs, do CSJT e do TST, além da

Secretária Geral e do Juiz Auxiliar da Presidência do CSJT.

Dentre os principais temas abordados, houve sinalização de que as ações nacionais poderão

ocorrer de forma mais coordenada para evitar licitações do mesmo objeto em duplicidade.

Assim, as contratações poderiam ser feitas conjuntamente com alguma gestão do Conselho,

numa área de colaboração entre os regionais interessados, possibilitando o compartilhamento

de  artefatos  relativos  aos  estudos  preliminares  à  medida  que  forem  disponibilizados,

auxiliando previamente eventuais confecções de estudos técnicos preliminares dos órgãos co-

participantes.  No  entanto,  há  algumas  questões  internas  dos  regionais  que  precisam  ser

analisadas,  como por exemplo a sinalização da Assessoria  Jurídica de que para manifestar

interesse em coparticipação é necessário ter concluído o estudo técnico. O Conselho analisará

a  possibilidade  de  regulamentar  como  seriam  feitos  os  estudos  técnicos  em  casos  de

contratações nacionais, então poderá haver uma padronização futuramente.

Outro ponto discutido diz respeito às salas de audiência de 1º grau. No início da pandemia do

COVID-19  cada  Tribunal  se  estruturou  de  uma  forma.  No  caso  do  TRT2,  compramos  um

equipamento que possui  câmera com microfones de boa capacidade de recepção.  Outros

regionais  encontraram  soluções  diferentes.  Diante  da  situação,  o  CSJT  sinalizou  que  seria

interessante  padronizar  o  tipo  de  solução,  o  que  poderia  significar  a  necessidade  de

reequipamento das salas do TRT2.

Também foram apresentadas as pendências dos regionais em projetos nacionais. O TRT2 está

entre os regionais que possuem menos pendências, a maioria  de demandas que precisam ser

levadas aos Comitês e satélites do Pje que não estão no ambiente de produção.

Foram discutidos pontos sobre a estrutura mínima de TIC, visto que a depender do porte dos

Tribunais a estrutura é variável. O CSJT está sinalizando que poderá haver uma padronização

considerando o porte dos tribunais. 

Em relação à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ) do CNJ, houve uma sinalização de

que, apesar das cobranças específicas desse Conselho aos regionais, o que deve ser seguido no

âmbito da Justiça do Trabalho é o que for orientado pelo CSJT. Além disso, foi apresentada a

solução  de  tratamento  de  vulnerabilidades  do  TRT8  (com  perspectiva  de  ser  implantada

nacionalmente na JT) e um painel sobre computação em nuvem. Em relação a este painel, foi

explicado que nem sempre é  vantajoso  que tudo o que está no  datacenter migre  para  a

Internet, recomendando-se que deve ser feito um estudo a respeito da conveniência de quais

serviços de TIC devem ser portados para o ambiente de nuvem. Diante disso, a SETIC sugere

que tal estudo seja feito no âmbito do TRT2. O Comitê anuiu à sugestão.

O  CSJT  sinalizou  que  há  um projeto  piloto  para  levar  o  PJe  para  o  ambiente  de  nuvem,

inicialmente com 2 tribunais de pequeno porte. A SETIC sugere que o Comitê encaminhe um
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questionamento ao CSJT sobre como esse projeto irá se suceder, e quando seus impactos

poderiam chegar  aos  tribunais  maiores.  Assim,  o TRT2  poderia  analisar  se  e  quando  será

necessário algum investimento, a depender dos prazos indicados. O Comitê anuiu à sugestão.

No  cenário  de  inovação,  foi  informado  que  o  TST  firmou  um  Termo  de  Execução

Descentralizada (TED), que é uma forma de associação com uma Universidade Federal com

descentralização de recursos, e em contrapartida haverá pessoal dedicado recebendo bolsas

para  pesquisa  em  inovação  no  ambiente  do  Tribunal.  No  âmbito  do  TRT2,  precisaríamos

analisar o cenário e identificar qual seria a entidade e se prosseguiríamos da mesma forma.

Ainda no tema de inovação,  o  TRT14 apresentou um projeto de Assistente Virtual.  Houve

conversas no sentido de utilizar  uma solução que atendesse todos os regionais,  já que os

conteúdos gerais são praticamente os mesmos.

Extrapauta
1. Licitação nacional para renovação dos monitores
A SETIC relembrou que durante a apresentação do orçamento para 2023 foi pontuado que os

monitores  atualmente  utilizados  no  TRT2  já  possuem  cerca  de  10  anos  de  uso,  sendo

necessário  modernizar  o  parque.  O  TRT22  está  organizando  uma  licitação  nacional  para

compra de equipamentos que inicialmente previa apenas a aquisição de desktops tradicionais,

o que a princípio não atenderia o TRT2, pois já fizemos a aquisição dos Mini Pcs que possuem

diversas vantagens como consumo de energia e diminuição do espaço físico necessário para os

postos  de  trabalhos.  No  entanto,  recentemente  a  especificação  passou  a  contar  com

equipamentos  do  tipo  Mini  PC.  Dessa  forma,  o  TRT2  poderia  realizar  a  coparticipação

vislumbrando a necessidade de modernização futura do parque, porém sem a obrigação de

concretizar a aquisição neste exercício e no próximo, pois aguarda-se a definição das diretrizes

do trabalho presencial. 

Trata-se  de  1112  monitores  a  serem  custeados  pelo  CSJT  para  diversos  públicos.  Foi

esclarecido pela SETIC que os tamanhos variam entre 23-24 e 26-27 polegadas e que, dentre

os requisitos,  já  consta a  redução automática da  luz  azul  para proteção ocular.  O Comitê

solicitou que pelo menos parte dos monitores seja de 26-27 polegadas, caso seja possível. A

SETIC consultará a SILAP para verificar a viabilidade de alocar monitores de 26-27 polegadas

nas mesas das estações de trabalho, visto que atualmente a maioria dos monitores é de 24

polegadas.

O Comitê anuiu à coparticipação do TRT2 no certame.

2. Especificação para aquisição de notebooks em andamento
A  SETIC  noticiou  que  os  estudos  para  aquisição  de  notebooks  mais  modernos  estão  em

andamento,  e  que  eventualmente  os  equipamentos  dos(as)  magistrados(as)  poderão  ser

substituídos num futuro próximo. Assim, haverá uma ata de registro de preços para notebooks

e outra para Mini Pcs.

O Comitê anui com o prosseguimento da contratação objeto do PROAD 25649/2022.

3. Estudos para salas de coworking

A SETIC explicou que, diante da quantidade de servidores(as)  em teletrabalho parcial  e da

devolução de alguns andares do Edifício Millenium, a administração do TRT sinalizou que há a

necessidade de alocar espaços físicos para áreas de coworking com recursos compartilhados.

Assim, servidores em teletrabalho parcial poderão utilizar as dependências do Regional nos



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

dias de trabalho presencial sem necessariamente ocupar uma estação de trabalho fixa, sem

uso, na maior parte do tempo. 

Algumas salas  possuirão estações de trabalho completas e  outras apenas áreas para que

sejam utilizados notebooks. Vislumbrando otimizar o trabalho nos notebooks, foi iniciado um

estudo sobre  docking monitors,  que são aparelhos  que possuem uma base para conectar

notebooks  e criam uma estação de trabalho completa integrando monitor, mouse e teclado

através da conexão USB-C.

A  SETIC  pontuou  que  é  necessário  que  a  Administração  defina  as  salas,  localidades,

quantidades de equipamentos, etc, para a estruturação das áreas de coworking. Ao longo do

estudo serão trazidas atualizações ao Comitê.

O Comitê aprovou o início do estudo e a elaboração do DOD.

 4. ENCERRAMENTO

As próximas reuniões ordinárias do Comitê ficaram agendadas para os  dias 26/07, 23/08 e

20/09, às 16h.

São Paulo, 28/06/2022

  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 13:20:04 -03'00'


