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ASSUNTOS DISCUTIDOS
O Grupo de Trabalho do CGovTIC se reuniu sob a coordenação do Dr. Moisés dos  antos Heitor,

que passou a palavra a Márcio Nisi para iniciar a discussão dos itens seguintes, previstos na pauta.

1 AQUISIÇÕES 2019

1.1 Aquisição de Microcomputadores 2019 

Márcio Nisi informou que os valores para essa aquisição são normalmente custeados pelo C JT
mas  é  do  seu  conhecimento  que  o  Conselho  teve  recursos  orçamentários  que  foram objeto  de
contingenciamento. Discorreu ainda a respeito de todo o quantitativo de equipamentos necessários,
estimativas de custo e necessidade de ajustes nos valores previstos no  IGEO. 

O GT deliberou por aprovar a realização do registro de preços de todo o quantitativo necessário,
fcando a aquisição do total de equipamentos vinculada à aprovação futura de priorização da despesa
pelo CGovTIC.

Foi abordada, ainda, a nova funcionalidade do PJe, Plenário Virtual, que necessita de monitores
maiores para ser plenamente utilizada.  endo assim, o Comitê deliberou para que sejam tomadas as
providências necessárias visando a estudos para eventual substituição dos equipamentos atualmente
em uso por novos conjuntos compostos de monitores ultrawide e mini-Pcs. 

1.2 Switches LAN – Redisul 

Márcio Nisi explicou que se trata de um pedido adicional ao contrato 110/2018 - PA-24/2018
( witches LAN - Redisul)

Com a recente disponibilização de 8 switches para o cabeamento do Plenário e 4 switches de
acesso (2 para o Fórum Ruy Barbosa e 2 para a  ede) surgiu a necessidade de recompor as unidades
utilizadas.

Márcio  sugeriu  que  o  pedido  adicional  fosse  autorizado  pelo  Comitê  com a  solicitação  de
recursos ao C JT.  Considerando a necessidade de aprovação prévia do DDO pelo CGovTIC, conforme
processo do C JT, Dr. Moisés sugeriu que fosse agendada uma reunião com a formação plenária do
Comitê para a apreciação e aprovação da demanda.

1.3 Televisores para Pauta Digital

PROAD 16925/2017 – Despesa submetida para revalidação junto ao Comitê.
Márcio Nisi explicou que o detalhamento seguinte é a resposta à deliberação do item 1.6 da Ata

no 01/2019 de 26/02 do CgovTIC,  no qual  o  Comitê  solicitou uma análise  da  viabilidade  do uso
simultâneo do Pauta Digital e JTe com a solução da  ECOM nos monitores instalados na sala de espera
das Varas.

A  análise  solicitada  demonstrou  que  o  compartilhamento  dos  monitores  gera   algumas
limitações e necessidades de ajustes.

 O   Comitê  deliberou  pela  impossibilidade  de  compartilhamento  dos  equipamentos  e  pelo
prosseguimento  do  processo  licitatório  de  compra  de  monitores  adicionais  para  o  Pauta  Digital,
mantendo-se assim a apresentação dos conteúdos de forma independente, conforme inicialmente
planejado,  fcando a aquisição  dos  equipamentos  vinculada à  aprovação futura  de priorização da
despesa pelo CGovTIC.  
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1.4 Contratação de novos serviços de instalação de microcomputadores

Márcio  Nisi  detalhou  uma  nova  solicitação  de  serviço  que  é  a  instalação  de  45
microcomputadores  e informou que serão realocados os recursos disponíveis no Plano Orçamentário
2019.

O GT anuiu à realização da despesa.

1.5 Contratação de Suporte de Sistema Operacional

Márcio Nisi passou a detalhar um pedido de autorização para a elaboração de ATA de Registro de
Preços para suporte de sistema operacional,  conforme estimativas geradas pela Coordenadoria de
Infraestrutura de TIC.

O GT anuiu à elaboração da Ata.

1.6 Renovação de Licenças  para o ambiente de virtualização

Márcio Nisi passou a detalhar um pedido de autorização para elaboração de ATA de Registro de
Preços para o ambiente de virtualização.

O grupo, ciente de que este item é muito importante por fazer parte do projeto nacional de
infraestrutura, anuiu pela contratação local mediante Ata de Registro de Preços.  

1.7 ARP para Compra de Storage

Márcio  Nisi  explicou  que  se  trata  de  um  pedido  de  autorização  para  coparticipação  no
procedimento do TRT18 visando a elaboração de Ata de Registro de Preços para aquisição de  torages.

Após discussão, o GT autorizou a coparticipação na Ata de Registro de Preços do TRT18, caso as
especifcações atendam as necessidades do TRT2.

2 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA 2020: 
Em seguida o GT passou à avaliação de DOD´s relativos à proposta orçamentária 2020 .

2.1 Aquisição de microcomputadores com confguração específca para atvidades 
desempenhadas pelas áreas da Coordenadoria de Sistemas de TIC. 

O GT deliberou por aprovar a realização do registro de preços de todo o quantitativo necessário,
fcando a aquisição dos equipamentos vinculada à aprovação futura de priorização da despesa pelo
CGovTIC.

2.2 Renovação do contrato de serviço de internet móvel 

Deliberado em conjunto com o item 8 da Pauta.

2.3 Renovação excepcional do Contrato nº CCL-CT nº 131/2013 – suporte aos sistemas CITSAUDE e
CITGESMT 

Proad nº 28246/2019 - DOD CIT AUDE/CITGE MT 
Márcio Nisi explicou que se trata de pedido de renovação excepcional do contrato CCL-CT nº

131/2013  em  vista  da  impossibilidade  de  homologação  do   IG  no  prazo  hábil,  anteriormente
estimado.
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 Após  -  discussões  o  grupo deliberou por  não  aprovar  a  demanda,  devendo  o  assunto  ser
ratifcado em reunião com a composição plenária do CGovTIC. 

2.4 Plataforma de Comunicação para envio de alertas e notfcações 

Proad  nº  28667/2019  –  Trata-se  de  uma  solicitação  da   ECOM  para  a  aquisição  de  uma
plataforma de comunicação para envio de alertas e notifcações a computadores e dispositivos móveis
de usuários.

A demanda visa melhorar o processo de comunicação a grupos de usuários específcos, de forma
segmentada pelos mais diversos perfs.

O GT anuiu ao prosseguimento do estudo, com participação direta da  ETIC.

2.5 Aquisição de 35 monitores para Acessibilidade 

PROAD  Nº  14453/2019  –  Pedido  de  reconsideração  para  aquisição  de  35  monitores  para
Acessibilidade. 

O CGovTIC apreciou a demanda na reunião de 19/03/2019 e deliberou pela aprovação de 15
unidades ante as 35 requisitadas pela  eção de Acessibilidade e Inclusão. 

Após considerações a respeito da demanda de uso e justifcativas apresentadas no pedido de
reconsideração, o GT não anuiu à compra das 35 unidades e considerou que o número autorizado em
reunião prévia  do Comitê  já  é  sufciente  para  a  formação  de  reserva  técnica  e  atendimento  aos
usuários, entretanto anuiu ao acréscimo das unidades no futuro registro de preços, fcando a eventual
aquisição vinculada à alteração do cenário atual.

2.6 Renovação de suporte de sofware

Márcio Nisi informou que se refere à contratação/renovação de manutenção de sofware, até o
fnal da vida útil do equipamento e a contratação faz-se necessária em razão da impossibilidade de
uso da ferramenta sem o suporte adequado.

O GT anuiu à realização da contratação.

2.7 Renovação do serviço de manutenção da licença de uso desofware

Trata-se da contratação/renovação de manutenção,  até o fnal  da vida útil  do equipamento,
utilizada para a geração de relatórios nesse ambiente. A contratação faz-se necessária em razão da
impossibilidade de uso da ferramenta sem o suporte contratado. 

O GT anuiu à realização da contratação.

3 PROPOSTA DE REVISÃO DO PDTIC
Márcio apresentou os anexos revisados do PDTIC contendo a lista de projetos para constar na

versão aprovada.  O GT convalidou a aprovação da versão proposta do PDTIC para o biênio 2019-2020,
incluindo o Anexo referente aos Projetos, autorizando a publicação.

4 PROJETO CONTAINERS
Ofcio Circular C JT. ETIC nº 8/2019 - Projeto Containers.
Márcio  Nisi  explicou  que  é  uma  demanda  por  suporte  e  capacitação,  com  atividades

relacionadas ao Projeto EGPJE-210 Jira C JT. O C JT solicitou o encaminhamento do DOD, o qual deve
ser previamente apresentado ao Comitê e aprovado.
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O GT aprovou a demanda.

5 ANS DOS SISTEMAS ESTRATÉGICOS / CRÍTICOS
Márcio Nisi explicou que, por uma questão de otimização de recursos humanos, a  ETIC poderia

ser autorizada a não empenhar esforços na criação dos documentos de AN   dos sistemas que estão
em processo de desativação, bem como na realização dos testes de continuidade para esses sistemas .

O  GT  anuiu  pela  não  realização  das  atividades  e  autorizou  a  correção  e  publicação  dos
indicadores que tenham as suas metas atreladas à criação de tais documentos.

6 MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS DE SP 

Conforme  deliberação  na  reunião  do  CGovTIC  de  11/03/2019,  Márcio  Nisi  apresentou
estimativas de custos para o projeto de rede Wi-Fi no Fórum Ruy Barbosa, demanda solicitada no
Ofcio AA P 375/2018,  cujos  estudos de viabilidade  foram autorizados pela  Presidência do TRT à
época. 

Ao  ponderar  todas  as  vantagens  e  desvantagens  de  cada  estimativa,  especialmente  a
possibilidade de expansão futura da rede,  o GT anuiu à aprovação da estimativa 3 - "Com base em
controladora".

7 SOLICITAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR EXTRA PARA GABINETE 
Márcio submeteu para apreciação a demanda para fornecimento de microcomputador adicional

ao padrão de Gabinete de Desembargador.
 O  GT solicitou que o assunto seja mantido como "pendente de análise" até posterior avaliação

do CGovTIC.

8 NOTEBOOKS E MODENS 
Márcio informou que o próximo item trata do fornecimento de notebooks e modens para os

Assistentes de Magistrados de 1º Grau.
Visando uma avaliação dos  custos  envolvidos,  foi   apresentado o levantamento da  situação

atual. 
Após deliberações, o GT não anuiu ao fornecimento dos equipamentos, considerando, além dos

aspectos  fnanceiros  detalhados  pela   ETIC,  os  normativos  atuais,  especialmente  a  norma  do
teletrabalho e também o regramento do trabalho nas Varas, que afetam o assunto e de alguma forma
prejudicam o atendimento da demanda.

9 AQUISIÇÕES 2019

9.1 Aquisição de Microcomputadores 

PROAD nº 16604/2019 - Aquisição de microcomputador.
Márcio informou que o item foi incluído para dar ciência ao Comitê, visto que o processo de

aquisição passou pela  COF e o valor originalmente previsto como aquisição de hardware, foi dividido
na proposta da empresa fornecedora em aquisição de HW e serviços  (garantia e  suporte técnico
"balcão" por 36 meses).
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9.2 Aquisição de Switch SAN 

2º Pedido ao PROAD 49507/2018
Márcio explicou que se trata de solicitação de autorização para realização de pedido de  witches

 AN para o FRB na Ata de Registro de Preço nº 056/2018 da Compwire.
 Márcio informou ainda da possibilidade de apresentar a solicitação desses recursos ao C JT.
O GT anuiu à solicitação de recursos ao C JT e, em caso de não atendimento, efetuar a aquisição

com recursos próprios previamente autorizados e submeter o tema na próxima reunião da plenária do
Comitê para aprovação dos recursos pendentes.

9.3 Contratação de serviços de Segurança

Processo PROAD Nº 9552/2018 –  Contratação de serviços de  egurança.
Márcio  explicou  a  necessidade  da  contratação  pretendida,  que  aumenta  a  segurança  do

ambiente computacional do Tribunal. 
O GT ratifcou o prosseguimento da contratação.

9.4 Conexão ao backbone de internet no Brasil por meio de fbra ótca

Processo PROAD Nº 8825/2018 – Márcio explicou que a fnalidade do item é dar ciência ao
Comitê sobre o encaminhamento do processo de prorrogação do contrato de prestação do serviço de
conexão ao backbone de internet no Brasil por meio de fbra ótica (Contrato CCT-CT 005/2016).

 Após detalhamento o GT anuiu à prorrogação do contrato.

10 PETIC – INDICADOR 19 – ÍNDICE DE EQUIPAMENTOS MONITORADOS 
Márcio informou que o indicador 19 do PETIC mede o percentual  de equipamentos do tipo

estação de trabalho (desktops e laptops fxos instalados em salas de sessão) monitorados a partir do
sofware de inventário de TIC .

Foi sugerida a execução de um trabalho conjunto da  ETIC com a  GEP para o levantamento da
quantidade  de  servidores  e  equipamentos  por  Vara.  Após  uma  avaliação  de  cenário,  validar  o
quantitativo por Vara, tanto de servidores quanto de equipamentos e levar para deliberação numa
reunião futura da plenária do Comitê.

11 SOLICITAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO DE SOFTWARE

11.1 Programa de Digitação por Comando de Voz

PROAD 6617/2019 - Homologação de programa de digitação por comando de voz.
A  ecretaria  da 2ª Vara do Trabalho da Zona Leste de  ão Paulo,  solicitou homologação de

programa de digitação por comando de voz em  alas de Audiência.
Considerando  a  iminência  de  disponibilização  do  PJe  Midias  e  a  inexistência  de  alguma

alternativa que  de  fato  atenda à  necessidade  do  usuário  sem acrescentar  fragilidades  relevantes
quanto à segurança dos sistemas do Tribunal, o GT deliberou por não aprovar a solicitação, por ora.

Nesse momento Márcio solicitou ao GT que fosse criado um procedimento onde o início do
processo de homologação de ferramentas desse tipo fosse autorizado por e-mail ou outra forma de
comunicação virtual. Posteriormente, de posse do relatório de homologação, o referido sofware seria
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incluído na pauta do Comitê para uma decisão fnal.  A decisão será validada junto à Coordenadora do
Comitê.

11.2 Itunes

Márcio  informou  que  o  produto  já  passou  por  processo  de  homologação  e  na  reunião  de
02/08/2018  o  Comitê  de  Tecnologia  da  Informação  autorizou  a  homologação  do  mesmo,  com a
restrição de que a utilização seria feita por conta e risco do usuário, sem possibilidade de suporte
técnico do TRT2. 

Após discussão o GT não aprovou a instalação para todos os interessados por ora, considerando
as limitações contidas nas Normas do Tribunal e ponderou que o assunto pode voltar a ser discutido
em reuniões futuras do Comitê.

11.3 Google Drive, Onedrive e Dropbox 

A demanda de homologação de ambos os serviços de armazenamento em nuvem (Google e
Dropbox) foi apresentada pelo C IC na reunião de 11/03/2019. 

O  GT  não  aprovou  a  instalação  para  os  demandantes  por  ora,  considerando  as  limitações
contidas nas Normas do Tribunal e ponderou que o assunto pode voltar a ser discutido em reuniões
futuras do Comitê.

11.4 Sofware para eJuud

PROAD 14864/2019 – Trata-se de pedido de homologação da EJUD, em razão do curso de Língua
Italiana ministrado para Magistrados e Desembargadores às quartas-feiras,  durante todo o ano de
2019.

O aplicativo seria  instalado no microcomputador  da  sala  de cursos  da  EJUD (17º  Andar  do
Edifcio Millenium), para uso exclusivo do professor.

O GT anuiu à manutenção do sofware instalado no período de realização do referido curso.

11.5 Sofware para elaboração de sentenças

Márcio informou que a homologação do produto foi  solicitada por  vários  Juízes   ubstitutos
recém-empossados. 

Trata-se de um sofware desenvolvido com o objetivo de permitir ao Juiz do Trabalho criar suas
decisões  com  agilidade,  levando  em  consideração  seus  próprios  textos  e  uma  forma  lógica  de
trabalho. 

O GT deliberou por submeter o sofware para homologação negocial e considerou que o Comitê
poderá fazer as indicações de quais Magistrados seriam incluídos nos procedimentos de homologação.

11.6 Sofware  de identfcação de testemunhas

PROAD 27427/2019 - Homologação do sofware para identifcação de testemunhas.
Márcio informou tratar-se de aplicativo desenvolvido por um servidor que trabalhava na 2ª Vara

do Trabalho de  antos e atualmente está lotado na Praia Grande.
O aplicativo atua em conjunto com o INFOJUD para otimizar o trabalho do magistrado  daquela

VT. 
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O demandante informou que o programa  interage com o INFOJUD e facilita o processo de
identifcação das testemunhas durante as audiências. 

O GT deliberou que seja realizada uma avaliação técnica do sofware no sentido de detectar
eventuais falhas de segurança ou comportamento indesejado (robô). Restou também a dúvida se este
tipo  de  interação  não  exigiria  o  estabelecimento  de  um  convênio  com  o  InfoJud.  Após  estes
esclarecimentos o assunto poderá ser pautado novamente em reunião do Comitê.

12 SOLICITAÇÕES DE MULTIFUNCIONAL 

12.1 Multfuncional para a Seção de Administração Predial da Sede 

Chamado R80670 -  olicitação de Multifuncional -  eção de Adm Predial da  ede
Márcio explicou que a  eção de Administração Predial da  ede solicitou a substituição, por uma

multifuncional, dos 2 scanners de mesa e impressora que possuem atualmente.  
 Após avaliações de custo, o GT deliberou por demandar à área que apresente justifcativas mais

detalhadas e informar o que está impedindo a utilização dos equipamentos ora disponibilizados.

12.2 Multfuncional para a Coordenadoria de Segurança

Trata-se de mais um pedido de substituição de impressora e scanner por multifuncional.
Considerações idênticas às do item anterior.
Assim como no item anterior, o GT deliberou por demandar à área que apresente justifcativas

mais detalhadas e informar o que está impedindo a utilização dos equipamentos ora disponibilizados.

13 SOLICITAÇÕES DO MODELO DE GESTÃO DE DEMANDAS

13.1 PROAD 36462-2018

A  ECRETARIA DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO OPERACIONAL solicita que seja disponibilizada
uma  ferramenta  que  emita  a  relação  de  processos  com  outro  texto  próprio  e  sem  geração  da
numeração  da  certidão,  por  meio  do   istema   AP1  aproveitando  os  recursos  já  existentes  do
'NCON AP - Módulo de Pesquisa/Certidão", que gera certidão de ações trabalhistas. 

O demandante informou que a funcionalidade em questão otimiza as pesquisas realizadas para
o atendimento dos pedidos de informações acerca da distribuição de ações trabalhistas, formulados
pelos jurisdicionados e terceiros interessados, de forma presencial no balcão de Informações ou por
meio de petições e ofcios. 

O GT deliberou que a  ETIC faça um questionamento ao demandante solicitando uma explicação
pormenorizada das situações onde é necessário o procedimento, para que seja possível uma avaliação
mais assertiva a respeito do custo-benefcio da execução da solicitação.

13.2 PROAD 17151-2019  

A  ecretaria  de  Comunicação   ocial,  como moderadora  do  espaço  de  CLA  IFICADO  e  do
CLUBE DE AFINIDADE , solicita o aumento do tamanho do campo “justifcativa/motivo em caso de
reprovação do anúncio” para 500 caracteres.  O esforço foi defnido em 4 horas.

O GT anuiu à realização do ajuste solicitado.



Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações           CGovTIC-GT 01
04 e 05/06/2019    9

13.3 PROAD 19883-2019

A   eção  de  Controle  Financeiro  solicita  ajuste  e  melhorias  no   istema  de  Publicação  de
Demonstrativos de Pagamento a Fornecedores e Prestadores de  erviços. 

O GT deliberou que a  ETIC faça um questionamento, pelo PROAD, ao demandante, solicitando
mais  esclarecimentos  para  que  seja  possível  uma  avaliação  mais  assertiva  a  respeito  do  custo-
benefcio da execução da solicitação.

13.4 PROAD 19302-2019

A Coordenadoria de Gestão Documental solicita a implementação de função para remoção de
posições  de estantes  existentes,  porém não utilizadas  -  sem caixas  vinculadas  -  em intervalos  de
"arquivo", "galpão" e "setor" especifcados pelo usuário no aplicativo ARQGER, nos mesmos moldes
da atual função "Criar posição na Estante" .

O GT anuiu à realização do ajuste solicitado.

DOCUMENTOS PARA ASSINATURA PELO CGOVTIC
Os documentos TAP e PGP do projeto 5.48:  Implantar monitoramento e operação de TI  em

regime 24x7 foram submetidos para apreciação e assinatura pela Coordenadora do CGovTIC,  Dra.
Jucirema.

14 ASSUNTOS RELACIONADOS AO COMITÊ DE SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CSIC)

14.1 Categorias do Proxy

Márcio e Claudia apresentaram ao Comitê a planilha de categorização a ser aplicada na nova
solução de fltro de conteúdo para acesso à Internet a partir da rede do Tribunal. 

O GT anui às sugestões de implementação dos padrões de categoria e graus de risco, sendo
informado de que está sendo realizado um piloto na  ETIC com as novas confgurações aplicadas ao
fltro de conteúdo.

14.2 Planilha de representantes de negócio

Foi  apresentada  ao  GT  a  planilha  contendo  sugestão  de  designação  dos  representantes  de
negócio de cada  erviço de TIC. 

Após revisão pelo GT, alguns ajustes na planilha foram solicitados à  ETIC, restando pendente a
validação da responsabilidade pelos serviços do 1º grau.

Após os devidos ajustes, a  ETIC deverá encaminhar a planilha à Coordenadora do Comitê, para
as providências necessárias.

14.3  Ato GP 31/2017 - Conexões de notebooks

Márcio apresentou a minuta de revisão do Ato GP nº 31/2017, que estabelece regras de conexão
de notebooks à rede do TRT.
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Após  discussão  o  GT  solicitou   ajustes  quanto  à  responsabilidade  do  usuário  em relação  à
necessidade de conectar o equipamento à rede do Tribunal periodicamente.

Efetuados os ajustes, a minuta deverá ser submetida ao Comitê.

14.4 Análise de Riscos 

Foi apresentado ao GT o Relatório Executivo da Análise de Riscos, que contém as informações
sumarizadas para a avaliação dos riscos identifcados no ambiente computacional do TRT.

Foi defnida a priorização de tratamento dos riscos identifcados nos sistemas do TRT.
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