
PODER JUDICIÁRIO
 JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Ata da 7ª Reunião de 2022 do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e
Comunicação (CGovTIC)

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO
Data: 22/09/2022 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
Oswaldo José Costa da Silva Leme Secretaria Geral da Presidência (SGP)
Rômulo Borges Araújo Diretoria Geral da Administração (DGA)

Aquiles José Malvezzi
Secretaria de Processamento e Acompanhamento
de Contratos e Licitações (SPACL)

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)

Gustavo Rezende Montesino 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)
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:

● 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 (SVPA)
● Eliana Maria Damaceno Velkis - Secretaria da Corregedoria Regional (SCR)
● Renata Aparecida Cursino Pires - Secretaria de Coordenação Orçamentária e

Financeira (SCOF)

1. Questionário de Governança de TIC do CNJ
A SETIC apresentou o questionário CNJ iGovTIC-JUD 2022 e as sugestões de respostas para
apreciação e validação. A reunião seguiu com a análise dos itens, com destaque para aqueles que
foram alterados em relação ao questionário de 2021. A princípio o prazo para respostas é 23/09.
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Seção 1 - iGovTIC-JUD 2022
Domínio: Governança e Gestão de TIC

Políticas e Planejamento
Pergunta 03 - “Entregou o Plano de Transformação Digital – PTD (Art. 15) e as
ações estão sendo executadas”: Considerando que o Plano de Transformação
Digital estabelecido pelo CSJT vincula todos os órgãos da Justiça do Trabalho e que
algumas ações deste plano estão sob a responsabilidade do TRT2, o Comitê
decidiu adotar a resposta Sim.

Transformação Digital
Pergunta 08 - "O Órgão instituiu seu Plano de Transformação Digital", "O PTD é
executado", "O PTD contém ações de transformação digital de serviços", "O PTD
contém ações de integração de canais digitais", "O PTD contém ações de
interoperabilidade de sistemas", "O PTD contém ações de estratégia de
monitoramento": Considerando que o Plano de Transformação Digital
estabelecido pelo CSJT vincula todos os órgãos da Justiça do Trabalho e que
algumas ações deste plano estão sob a responsabilidade do TRT2, o Comitê
decidiu adotar a resposta Sim.
Pergunta 08 - “O PTD é revisado periodicamente” e “A área de TIC contribui na
concepção e nas revisões do Plano de Transformação Digital”: A SETIC consultará
o CSJT a respeito do que deve ser considerado nestas perguntas, pelo mesmo
motivo do item anterior. O Comitê decidiu seguir eventual orientação do CSJT. Até
o momento, o Comitê mantém a resposta Não.
Pergunta 09 - “Criação de padrões de dados mínimos para o atendimento da
LGPD”: A SGEP informou que as definições estão em andamento, mas ainda não
foram finalizadas. O Comitê mantém a resposta Não.
Pergunta 12 - “O Órgão implementou o "Núcleo de Justiça 4.0"?”: O Comitê
decidiu adotar a resposta Não.
Pergunta 13 - “O Órgão utiliza a plataforma de Inteligência Artificial do Poder
Judiciário Nacional (Sinapses) com o objetivo de armazenar, testar, treinar,
distribuir e auditar modelos de Inteligência Artificial? (Resolução CNJ nº
332/2020.)”: A SGEP informou que recentemente o TRT2 adotou o Sinapses para
um projeto do CNJ coordenado pelo CSJT e que a plataforma está consolidando
uma série de informações dos tribunais para as equipes técnicas apurarem a
performance e a aplicabilidade do modelo, mas ainda não foi disponibilizado
como solução generalizada. No entanto, há dúvidas se deve-se considerar as
soluções do Conselho nas respostas deste item. A SETIC consultará o CSJT a
respeito, o que poderia alterar a resposta para Sim, a depender do retorno do
Conselho. O Comitê decidiu seguir eventual orientação do CSJT.

Seção 2 - Dados Gerais do Órgão
Inovação e Inteligência Artificial

Pergunta 6 - “O Órgão possui unidade que utiliza a plataforma Sinapses nas suas
atividades diárias?”: O Comitê mantém a resposta Não.
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Seção 2 - Força de Trabalho de TIC - Perguntas 9 a 15
O TRT2 está aguardando a disponibilização dos critérios para o cálculo da força de
trabalho de TIC pelo CNJ. Tão logo forem recebidos, os dados serão atualizados.

Seção 2 - Sistemas de informação que sustentam a atividade precípua do Órgão
Pergunta 27 - “Com relação aos sistemas de processos judiciais físicos, o órgão
está cumprindo o cronograma estabelecido pela Resolução nº 420/2021?”: Visto
que não há tramitação de processos físicos no TRT2, o Comitê decidiu adotar a
resposta Sim.

As demais respostas foram validadas pelo CGOVTIC.

Ao fim da reunião, a SETIC noticiou que o prazo para envio do questionário acabara de ser
prorrogado para 30/09. Sendo assim, o CSJT será consultado para esclarecimentos sobre os
critérios das perguntas 08 e 13 e, se necessário, será feito o ajuste nas respostas de acordo com o
que foi discutido nesta reunião. Ao final do preenchimento, a versão definitiva do questionário
respondido será encaminhada ao Comitê.

Extrapauta
1. Solução de Auditoria do TST
Foi informado ao Comitê que devido aos aspectos de monitoramento formalizados na ARP do
TST, que não atendem a necessidade do TRT2 de ser realizado em regime de 24x7, e o alto custo
envolvido, na ordem de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), a Presidência determinou a
desistência da adesão à contratação de solução de segurança presente na Ata de Registro de
Preços PE 58/2021 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) do Grupo 1 e determinou ainda o
cancelamento da prova de conceito que estava sendo realizada.

4. ENCERRAMENTO
Tendo em vista tratar-se da última reunião sob a gestão do atual corpo diretivo, Dra. Magda
agradeceu a participação e empenho de todo o Comitê.
Nada mais tendo a tratar, a reunião foi encerrada.

São Paulo, 22/09/2022
5. ASSINATURA
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