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Ata de Reuniao

Comite de Tecnologia da Informa~ao - CTI
Atan° 1~015

Data: 17ftJ&'2015- 16h20 as 17h40
local: Audit6rio do 20Q andar do Ediffcio-Sede

TRT2
SAO PAULO

Tribunal Regional do Trabalho
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PRESENTES

Desembargadora Jucirema Maria Godinho Gon~alves

Seeretaria de Teenologia da Informa~ao (Setin)

Desembargadora Candida Alves Leao

Desembargador Roberto Barros da Silva

Desembargador Paulo Jose Ribeiro Mota

Marcio Nisi Gon~alves

Ricardo Alex Serra Viana Coordenadoria de Seguran~a, Aquisi~i5es e Pesquisa (CSAP/Setin)

Claudia Sant'Anna Pinheiro Coordenadoria de Atendimento (CA/Setin)

Cristiano Munerati C.oordenadoria de Administra~ao de Reeursos (CAR/Setin)

Oswaldo Jose Costa da Silva Leme Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas (CDS/Setin)

Mareio Vinfcius Gimenes Milan Se~iio de Governan~a de Teenologia da Informa~ao (SGTI/Setin)

Maria Ines Ebert Gatti Secreta ria de Gestiio da Informa~ao Institucional (SGII)

Bruno Motta de Andrade Nuc/eo de Gestao Estrategiea e Projetos (NGEP)

Aos dezessete dias do mes de agosto do ana de dois mil e quinze, as dezesseis horas e vinte

minutos, no Audit6rio do 20Q andar do Ediffcio~Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2!! Regiao, 0

(omite de Tecnologia da Informa~ao se reuniu sob a Presidencia da Desembargadora Jucirema Maria

Godinho Gon~alves com a finalidade de discutir assuntos que dizem respeito a tecnologia da

informa~ao.

A Desembargadora Jucirema iniciou a reuniao passando a pal~wra ao Diretor da Secreta ria de

Tecnologia da Informa~ao Substituto - Setin para discussao dos seguintes assuntos:
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PAUTA PREVISTA

1. Analise de artefatos referentes a projetos cuja documenta~ao nao esteja atualizada

2. Adequa~ao do planejamento de 2016 aos limites or~amentarios encaminhados pelo Conselho
Nacional de Justi~a do Trabalho

3. Proposta de organogramas da Setin

4. Informa~6es sobre 0 Simp6sio de Governan~a do CSJT

5. Avalia~ao da modifica~ao .na forma de funcionamento do CTIpara adequa~ao ao estabelecido no
normativo vigente e as indica~6es,do TCUno Simp6sio de Governan~a do CSJT

6. Relat6rio de Auditoria nQ10/2015 encaminhada pela Secretaria de Controle Interno

7. Fornecimento de segund9 monitor para areas administrativas do TRT

8. Defini~ao de criterios para avalia~ao e atendimento dos pedidos de capacita~ao

9. Verifica~ao da possibilidade tecnica para implementar a divulga~ao do inteiro teor dos contratos
e aditivos de TI no portal do TRT

10. Questionamento ao CNJsobre dois pontos dubios do questionario de porte dos Tribunais

11. Analise da implanta~ao do Sistema ADl para decis6es interlocut6rias e decis6es terminativas

12. Posicionamento sobre assuntos que estavam pendentes em pautas anteriores:

1) Perfil de acesso dos magistrados pelo LDAP

2) Segunda certifica~ao digital para magistrados

3).Adequa~ao do sistema da Secretaria de Compras e Licita~6es

ASSUNTOS DISCUTIDOS

Assuntos Extra Pauta

o Diretor da Setin, Marcio Nisi, apresentou os integrantes da Setin, a Diretora d<;lCoordenadoria de
Atendimento, Claudia Sant'Anna Pinheiro, e 0 Diretor da Coordenadoria de Administra~ao de
Recursos, Cristiano Munerati.
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Apresentou tambem 0 novo Chefe da Sec;:aode Governanc;:a de Tecnologia da Informac;:ao, Marcio
Vinfcius Gimenes Milan.
o Diretor Marcio explicou que 0 teste de gravac;:aodas reunioes do Comite feita pelo notebook nao
apresentou boa qualidade, mesmo com 0 auxllio de microfone da videoaudiencia, que possui
excelente captac;:ao.
Os Desembargadores entendem que a gravac;:aodeve se limitar a func;:ao de auxiliar a elaborac;:ao da
ata.
o Diretor Marcio propos que a ata seja elaborada e enviada, por e-mail, no dia seguinte a realizac;:ao
da reuniao, para validac;:aodos Desembargadores.
Na Sessao seguinte, 0 Comite recebera a ata impressa para assinatura.
o Desembargador Paulo Mota ressaltou que e'm caso de urgencia de formalizac;:ao do conteudo da
ata, a Setin pod era envia-Ia diretamente aos Gabinetes, nao sendo necessario aguardar a Sessao
seguinte para colher as aSsinaturas.
o Comite aprovou 0 procedimento, deliberando que, nesse formato, nao ha a necessidade da
gravac;:ao.
Quanto a receber todos os documentos pertinentes aos assuntos a serem discutidos nas reunioes, 0

Desembargador Paulo Jose Ribeiro Mota acredita que nao seja necessario os gabinetes imprimirem,
pois os Desembargadores recebem capia dos documentos, na reuniao.
Ficou decidido que os Desembargadores vao ler os documentos recebidos por e-mail no gabinete e
receber na·reuniao os documentos impressos levados pela Setin.

Id Pendenc;as Resp.onstivel Praz.o

ep.l Preparar a ata e enviar aos Desembargadores no dia Setin Dia seguinte ao da
seguinte, por e-mail. reuniao

•1 Analise de artefatos referentes a projetos cuja documentac;:ao nao esteja atualizada

o Diretor Marcio fez explanac;:oessobre os projetos elencados a seguir:

- Projeto 41 do PDTI - "Diagnosticar e modelar os processos de gerenciamento de Servic;:os" - TAP e
PGP;

- Projeto 28 do PDTI: "Implantar Gestao de configurac;:ao de servic;:osde TI" - TAP e PGP;

- Projeto 42 do PDTI: "Implantar Processo de Cumprimento de Requisic;:ao"~TAP;

- Projeto 9 do PDTI: "Implantar urn Dicionario.de dados para sistemas" - TAP;

- Projeto 46 do PDTI: "Documentar os sistemas que suportam os processos e servic;:oscrlticos do TRT" -
PGP.

o Diretor Marcio esdareceu que sao projetos que ainda estao em andamento e a Setin esta
acompanhando 0 percentual de execuc;:ao.

A meta e zerar 0 passivo de documentac;:ao, tarefa que esta a cargo do Chefe da Sec;:aode Governanc;:a
de TI.

o Diretor Marcio ressaltou que a Setin enviara, ainda esta semana, a planilha com a situac;:aoatual dos
projetos quanto a documentac;:ao.

o Comite concordou.
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Id Pendencias Responsavel Prazo

1..1 Zerar 0 passivo de documenta~iio 5GTI 5em prazo definido

1.2 Assinatura dos documentos apresentados (TAPs e PGPs) 5etin Proxima reuniiio
do eTi (ainda sem
data definida)

11.3 Enviar a planilha com a situa~iio dos projetos quanto a 5GTI 121/)8/2015 I
docui71erita~iio I

I I j

. 2 Adequa~o do planejamento de 2016 aos limites or,!;amentarios encaminhados pelo Conselho
National de Justi~a do Trabalho

o Diretor Marcio disse que, dos itens priorizadospreviamente pelo CTI, foram cortados pela sCOF os
itens com prioridade 1 e 2, restando contemplados apenas os com prioridade 0, que indica 0 que era
obrigatorio. 0 valor do on;:amento aprovado para 0 proximo exerdci0, para bens e servic;:os de TI
(despesas correntes e de capital), e de R$ 15.872.026,66, alem de R$ 382.500,00 referentes a
capacitac;:ao.

Id Pendencia Responsavel Prazo l
Niio h6 pendencia . I

. 3 Proposta de organograma da Setin

o Diretor Marcio trouxe a notlcia de que houve uma reuniao na Presidencia com a participac;:ao da
Doutora Doralice em que ficou definida a mudanc;:a da area de telefonia da secretaria de Apoio
Administrativo (sAA) para a Secreta ria de Tecnologia da Informac;:ao (setin).

Esta sendo tratada a operacionalidade da mudanc;:a citada. Parte das atividades,- como a gestao dos
equipamentos de PABX, obrigatoriamente serao integradas a setin. Outras, como a gestao das
atende!1tes de telefonia, devem permanecer vinculadas a secretaria de Apoio Administrativo, pois nao
tem relac;:aocom Tecnologia de Informac;:ao.

I

A setin esta promovendo tratativas com a Secreta ria de Apoio Administrativo para verificar como
conduzir a mudanc;:a da outras atividades, como a gestao da telefonia fixa.

Dependendo do que realmente vier a ser alocado na TI, pode ser necessario um ajuste no quantitativo
de servidores que devem atuar na area de teleco~unicac;:6es, bem como na nova estrutura proposta.

o Diretor Marcio Nisi ponderou que, com a alterac;:ao, deve ser analisada a revisao da nomenclatura
proposta para a Secreta ria.

A Diretora Maria Ines disse que seria publicada a nova estrutura da secretaria Geral da Presidencia, a
qual a Setin se subordina, sendo necessario definir a nomenclatura da Secreta ria.

o Diretor Marcio esclareceu que, em outros tribunais, a nomenclatura utilizada e SETIC, em vez de
setin, sendo que 0 C se refere a palavra Comunicac;:ao. Foi aprovada a citada denominac;:ao.
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Id Pendencia ResponsQvel Prazo

Nao h6 pendencia .

. 4 Informa~oes sobre 0 Simposio de Governan~a do CSJT

o Diretor Marcio disse que no Simposio de Governan~a de TI, do qual participou 0 Diretor Ricardo
Viana, foi abordado que os proximos questionarios do Teu passarao a ser baseados no eOBIT 5, que
traz mais maturidade para as questoes de TL

o Diretor Ricardo Viana ressaltou queforam positivas as palestras e que, em um panorama geral, ha a
percep~ao de que 0 TRT da 211 Regiao nao esta atrasado com rela~ao aos.demais orgaos, sendo citado
apenas que em algumas questoes 0 infcio das a~oes ocorreu recentemente, sendo necessario um
tempo de matura~ao.

Id Pendencia ResponsQvel Prazo

Nao h6 pendencia .

. 5 Avalia~ao da modifica~ao na forma·de funcionamento do CTI para adequa~ao ao estabelecido no
normativo vigente e as indica~oes do TCU no Simposio de Govermm~a do CSJT

o Diretor Marcio trouxe f::1 discussao a forma de funcionamento do eTI de acordo com, 0 normativo
vigente.

Reportou que no Simposio citado no item 4 da Ata, foi debatido sobre 0 quesito de que a Governan<;:a
de TI Qao e responsabilidade da Setin, e sim da Alta Administra~ao. Que as Tis fazem parte do
processo de governan~a, mas que a gestao e as decisoes devem sempre ser da Alta Administra~ao.

A Diretora Maria Ines esclareceu que a sugestao apresentada pela Setin indica que os assuntos
deliberados pelo eTI devem ser submetidos a Presidencia do TRT.

A Desembargadora Jucirema perguntou como a questao e tratada atualmente, questionou se a
Presidente fica a par do que 0 eTI decide.

o Diretor Marcio disse que os assuntos mais importantes sao levados ao conhecimento ·da
presidencia, mas essa comunica~ao e feita de modo informal.

Exce~ao e feita para os casos em que e necessaria a institui~ao de uma norma, casos esses em que
existe ~ formaliza~ao em virtude de ser a Presidente a responsavel p~r essa atribui~ao.

Foi deliberado que a Setin ira comunicar a Presidencia por meio de Oficio todas as delibera~oes
realizadas pelo eomite, assim que assinadas as Atas.

Id Pendencia ResponsQvel Pr:azo

5.1. Encaminhar a Presidencia as delibera~i5es realizadas pelo Setin Assim que
Comite assinadas as Atas
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. 6 Relat6rio de Auditoria n2 10/2015 encaminhada pela Secreta ria de Controle Interno

a Diretor Marcio disse que internamente a Setin ja deu encaminhamento as demandas apresentadas
pel a auditoria e se comprometeu a trazer na proxima reuniao aresposta sobre as a<;6esja tomadas.

Id Pendencia ResponsQvel Prazo

6.1 Relato das ar;oes ja tomadas em relar;Go as demandas setin Pr6xima reuniGo
apresf!ntadas pela Secreta ria ae Controle Interno no do CTI (ainda sem
Relat6rio de Auditoria nQ10/2015 data definida).

. 1 Fornedmento de segundo monitor para areas administrativas do TRT

Des. Jucirema opinou,preliminarmente, pelo fornecimento somente de monitores sem garantia para
essa finalidade.

a Diretor Marcio explicou que 0 CSJTja nao compra microcomputadores com urn monitor, apenas
com dois.

a Diretor Marcio consultou sobre viabilidade de fazer a licita<;ao no formato atual, com dois lotes
sendo urn deles de urn computador com urn monitor e outro lote apenas com monitor adicional (hoje
o fornecimento desse segundo lote e feito apenas para as unidades judiciarias ou quando ha
autoriza<;ao especffica para 0 fornecimento).

A Dir~tora da Secretaria de Gestaoda Informa<;ao Institucional, Maria Ines, explicou a necessidade de
dois monitores tambem em areas admi~istrativas, indicando que ouso do segundo monitor facilitaria
sobremaneira 0 trabalho.

A Diretora Maria Ines explicou, ainda, que a utiliza<;:ao de equipamentos sem garantia implicara nota
mais baixa nos Questionarios de Compliance.

a Desembargador Paulo Mota acredita ql:le, se 0 custo e baixo, 0 fornecimento poderia ser feito.

A Des~mbargadora Jucirema entende que e possivel, fornecer monitores oriundos da troca dos
equipamentos, pois esta havendo corte no or<;:amento, nao sendo justificave~ abrir licita<;ao para
comprar itens desnecessarios.

A Diretora Maria Ines lembrou que, para esse tipo de aquisi<;ao, ha repasse or<;amentario porparte do
CSJT.

A Desembargadora Jucirema refor<;ou a ideia de que e delicado para 0 Comite ficar autorizando novas
compras num momenta em que esta havendo corte or<;amentario.

Questionado sobre 0 quantitativo de quebras desse tipo-de equipamento, 0 Diretor Marcio esclareceu
que, durante os quatro anos de uso ha urn percentual de quebras que pode ser apurado, entretanto
apos 0 final da garantia, 0 equipamento pode apresentar mais problemas, sendo que nao ha
estatistica para esse caso po is atualmente os equipamentos sao retirados de uso.

a Diretor Marcio disse que a gestao de urn fornecimento adicional para a area administrativa, que se
concentra no Edificio Millenium, e.mais simples ja que todas as unidades estao no mesmo predio, 0

que facilita a gestao dos equipamentos pela Setin.
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o Comite definiu pelo fornecimento de monitor sem garantia para a Area Administrativa.

Id Pendencia RespOnsQvel Prazo

7.1 Forn'ecer monitor sem garantia para as areas solicitantes. CA/Setin

•8 Defini~zfo de criterios para avalia~ao e atendimento. dos pedidos de capacita~ao

o Diretor da Setin explicou que ha uma demanda de elabora<;:aode criterios para avalia<;:aode pedidos
de capacita<;:aode servidores. Esta demand a foisolicitada pelo CTI.

o Plano Anual de Capacita<;:aofoi assunto tratado em reuniao entre a Setin e a Ejud. A servidora Ana
Helena (Ejud) avaliou e aprovou minuta - preparada pelo Diretor Marcia - de documento. que sera
apresentado para a Desembargadora Leila Chevtchuk, Diretora da Ejud, solicitando apenas a indica<;:ao
do tempo de execu~ao do plano.

o Diretor Marcia esclareceu que apenas quatro das competencias elencadas no Plano sao exclusivas
da TI e ja ha or<;:amento aprovado para essascontrata~oes.

As outras 18 nao sao exclusivas da TI, a que permite que a Ejud execute esse plano tam bern para
outras areas do TRT.

o Diretor Marcia consultou a Comite sobre haver interesse em possibilitar ao proprio servidor a
solicita<;:aode cursos de seu interesse, pais entende que a Plano de Capacita<;:aoja contempla todas as
disciplinas e necessidades de cada area.

o Diretor Marcia explicou que, atualmente, as solicita<;:oes de capacita~ao respeitam a estrutura
organizacional, sendo que as chefes que determinam quais as cursos que a servidor deve fazer.

o Desembargador Paulo Motaentende que a servidor deve primeiramente realizar a curso que foi
indicado no Plano, pais nao acha que deve ser direcionado recurso do TRT para cursos que nao sejam
necessarios para a atua<;:aodo servidor no Tribunal.

A Diretora Maria Ines esclareceu que a Plano Anual de Capacita<;:aoesta estabelecido como meta para
a Setin.

A Desembargadora Jucirema entende que, prioritariamente, deve ser feito a curso n~ Ejud. Caso nao
exista na grade da Ejud, entao pode~se partir para a contrata~ao. .

Foi deliberado que deverao ser elaborados criterios para avalia<;:ao, indicando que prioritariamente
deverao ser respeitados a Plano de Capacita~ao, a interesse e conveniencia para a Administra~ao, a
existencia do curso na grade da EJud e, finalmente, a existencia de recursos or<;:amentarios.

Id Pendencia ResponsQvel o· Prazo

8.1 Elaborar criterios para avalia~{jo das solicita~{jes de cursos Setin Proxima reuniiio'
pelos Servidores. do CTI (ainda sem

, data de!inida)
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. 9 Verificar possibilidade tEknica para implementar a divulga~ao do inteiro teor dos contratos e
aditivos de TI no portal do TRT

o Diretor Marcio explicou que e demanda oriunda do questionario ~e Governan~a, a publica~ao do
inteiro teor dos contratos, pois atualmente nao e feita publica~ao, sendo publicado apenas 0 extrato.

Havia uma pendencia de a Setin verificar se existia algum 6bice para essa publica~ao, Marcio
esclareceu que nao ha.

o Desembarg~dor Paulo Mota perguntou se no COBIT estava prevista a publica~ao dos contratos,
sendo informado que ele nao adentra ate essa especificidade.

A Desembargadora Jucirema entende que s6 se deve publicar se houver obrigatoriedade legal.

Se for verificado que ha determina~ao legalpara a publica~ao, 0 Comite aprova de antemao.

Id Pendencia Responsavei Prazo

9.1 Verifiear se h6 obrigatoriedade legal da publiea~ao do Setin
inteiro teor dos eontratos

.10 Questionamento ao CNJ sobre:2 pontos dubios do questiohario de porte dos Tribunais

Questionamento do CNJ- Des. Jucirema entende que, diante da falta de objetividade da resposta
apresentada, 0 assunto nao deve prosseguir.

Id Pendencia Respons6vei Prazo

Nao h6 pendeneia.
--

. 11 Analise da implanta~ao do Sistema ADl para decisoes interlocut6rias e decisoes terminativas

o Diretor Oswaldo Leme trouxe 0 resultado de uma analise previa que indica que 0 esfor~o para
implantar 0 Sistema ADl para decis5es interlocut6rias e decis5es terminativas, com a automatiza~ao
da publica~ao das notifica~5es no Diario Oficial, sera de medio para alto.

o Diretot Marcio, como apresentado anteriormente, disse que a demanda de fazer a assinatura e
publicar na intOranete simples. Por outro lado, a tarefa de publicar no Diario Oficial e gerar tramita~ao
e mais complexa.

,
o Desembargador Paulo Mota disse que concordava com a implanta~ao, desde que 0 esfor~o fosse
minimo. Qualquer esfor~o mais complexo nao se justificaria, tendo em vista 0 Pje.

A Diretora Maria Ines opinou a favor da nao implanta~ao, tendo em vista a implanta~ao total do PJeno
segundo grau.

Considera(ldo 0 esfor~o e a transitoriedade desse trabalho, 0 esforc;:o pa\ra integrar a tarefa com 0

Diario Oficial e ger~u tramita~ao automaticamente nao se justifica.
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A Desembargadora Jucirema pediu que fosse consultada a ata anterior para checar 0 que havia ficado
decidido.

o Diretor Ricardo Viana consultou a Ata nQ10 do CTI e a leu para 0 Comite 0 trecho em que 0 assunto
foi discutido, tendo 0 Comite deliberado pela forma mais simples proposta.

Id Pendencia ResponsQvel. Prazo

11.1 Providenciar um simples pub/icador sem divulga~ao no CDS/Setin
Diorio Oficial .

. 12 Posicionamento sabre assuntos que estavam pendentes em pautas anteriares

1) P·erfil de-acesso dos magistrados pelo LDAP

o Desembargador Paulo Mota sugeriu que fosse divulgado por e-mail diretamente para os
magistrados que, diante das reclamac;:5es recebidas para acessar a internet, foram feitas mudanc;:asno
modo de acesso.

Apos discutida a questao, ficou decidido que a divulgac;:ao sera feita por meio de notfcia, cuja
publicac;:ao na intrane:t ficara a cargo da Secretaria de Comunicac;:ao.

2) Segunda certificac;:ao digital para magistrados

A Diretora Maria Ines informou que todos os gabinetes receberam comunicac;:ao sobre a necessidade
de dupla certificac;:ao e informou que no dia seguinte teria infdo um plantao da empresa no Ediffcio
Sede. \

3) Adequac;:ao do sistema da SCL

o Diretor Marcio informou que a greve dos servidores de TI fez com que houvesse urn atraso e,
portanto, 0 prazo foi dilatado e passou para 20 de outubro de 2015.

Id Pendencia ResponsQvel Prazo

12.1 Preparar noticia de divulga~ao sobre 0 modo de acesso a Setin
internet pelos magistrados.
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Nada mais havendo a tratar, a sessao foi encerrada pela Desembargadora Jucirema Maria Godinho
Gonc;:alvese, para constar, a presente ata foi lavrada por mim, Claudia Alexandrino Clemente de Souza.




