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Ata de Reuniao'

eomit~ de Tecnologia da Informa~ao - eTI
Ata nO 1&12015

Data: 19/10/2015 - 14h30 as 17h30 .
,

Local: Sala de Audiencia .Francisco Pugliese - 1Qandar do Ediffcio-Sede

TRT2
SAO PAULO

Tribunal Regional do Trabalho
da 2!! Regiao

S~cretaria de Tecnologia da Informa~ao
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PRESENTES

Desembargadora Jueirema Maria Godinho Gom;alves

Desembargadora Candida Alves Leao

Desembargador Paulo Jose Ribeiro Mota

Desembargador Roberto Barros da Silva

Marcio Nisi Gonfalves Secreta ria de Teenologia da Informafao e C0rn.unieafao (Setie)

Ricardo Alex Serra Viana Coordenadoria de Seguranfa, Aquisifoes e Pesquisa (CSAP/ Setie)

Marcio Vinfcius Gimenes Milan Sefao de Governanfa de Teenologia da Informafao (SGTI/Setie)

Claudia Sant'Anna Pinheiro Coordenadoria de Atendimento rCA/Setie)

Leandra Maria Leal de Sant'Anna Nucleo de Gestao Estrategiea e Projetos (NGEP)

Aos dezenove dias do mes de outubro do ana de dois mil e quinze, as catorze horas e trinta

minutos, na sala de Audiencia Francisco Pugliese - lQ andar do Ediffcio-sede do Tribunal Regional do

Trabalho da 2!! Regiao, 0 Comite de Tecnologia da Informa<;ao se reuniu sob a Presid~ncia 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 palavra ao Diretor da Secreta ria de

Tecn010gia da Informa<;ao e Comunica<;ao - setic para discussao dos seguintes assuntos:



Secreta ria de Tecnologia da Informa~ao
CTI 16

19/10/2015
3

PAUTA PREVISTA

1. Aprecia«;ao e assinatura da Ata nQ1~015 e valida«;ao da minuta do Offcio a ser encaminhado a
Presidencia, previamente encaminhados

2. Realoca«;ao or«;amentaria, conforme relat6rio encaminhado por e~mail em 1~10/15 e e-mail's
apartados contendo a documenta«;ao referente aos processos de aquisi«;ao que necessitam de
realoca«;ao de recursos (URA, Iseries, Solu«;ao de indexa«;ao, Proto'colizadora e Solu«;ao de
backup)

3. Solicita«;ao de instala«;ao adicional de leitores de c6digo de barras da 14!! Vara do Trabalho da ,
Zona Sui (CorregedQria) e 9!! Vara do Trabalho da Zona Leste (Ouvidoria). 0 padrao de instala«;ao
e de 2 leitores por Vara, a justificativa apresentada pel as duas VT's refere-se ao Sistema Pje-JT
onde as notifica«;5es postais sao emitidas sem 0 c6digo de rastreabilidade dos Correios que sao
digitadas manualmente pelos servidores -

4. Analise do cenariO da redu«;ao de custos em caso de renova«;ao c;Jocontrato com a Tivit

5. Contrata«;ao do Gartner

6. Apresenta«;ao do Termo de Abertura do Projeto "Implantar processo de avalia«;ao da gestao de
Ti"

ASSUNTOS DISCUTIDOS

•1 Aprecia.~ao e assinatura da Ata nQ lW2015 e valida~ao da minuta do Oficio a ser encaminhado a
Presidencia, previa mente encaminhados

A Ata nQ1~015 foi entregue para assinatura dos Desembargadores, que ja haviam aprovado a minuta
previamente encaminhada por e-mail.~

o conteud6 do Offcio a ser enviado para a Presidencia com a delibera«;ao registrada na Ata citada
tam bern foi aprovado pelos Desembargadores.

Id Pendencias Responsavel Prazo

Noo h6 pendencias
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•2 Realoca~ao or~amentaria, ~onforme relat6rio encaminhado pOl" e-mail em 13/10/15 e e-maWs
apartados contendo a documentac;ao referente aos processos de aquisic;ao que necessitam de
realocac;ao de recursos (URA, Iseries, Soluc;ao de indexac;ao, Protocolizadora e Soluc;ao de backup)

Os Desembargadores discLitiram os itens do relatorio "Remanejamento Orc;amentario de TI",
previamente encaminhado, analisandoas justificavas apresentadas pela Setic quanto aos valores a
serem realocados.

o Diretor Ricardo Viana esclareceu que os recursos financeiros serao realotados de itens que possuem
sobras orc;amentarias para itens cujas estimativas apos os estudos tecnicos supera,ram as estimativas
preliminares.

A eventual sobra de recursos devera ser objeto de discussao em reuniao que devera ocorrer antes do
final do exerdcio, com a presenc;a da Diretoria da Secretaria de Controle Orc;amentario e Financeiro,
para priorizac;ao de gastos, conforme ja anufdo pelo Comite em reuniao anterior.

Quanto a manutenc;ao da soluc;ao de Unidade de Resposta Audfvel (URA), foram apresentadas as
justificativas e aprovada a realocac;ao or~amentaria, confo,rme relat6rio anexo, entretanto, apos as
explanac;:oes, 0 Desembargador Roberto Barros sugeriu que fbsse alterado 0 termo do item 1.2.10 do
Estudo Tecnico Preliminar, para constar que nao ha previsao de acrescimo de novos servic;:os,ao inves
de que nao existe previsao de aumento da demanda, uma vez que 0 aumento das ligac;:oespara 0

servic;:ode disque processo pode ser confundido com aumento de demanda.

Em relac;:ao a aquisic;:ao de workstations, a Diretora da Secretaria de Apoio Administrativo (SAA)
apresentou a Desembargadora Jucirema justificativa escrita para a desistencia desse pedido.. .

Ficou decidido pelo (amite que 0 documento fornecido pela SAA fara parte integrante desta Ata.

Sobre esse item, os 0esembargadores decidiram duas questoes: (1) que em face das informa~oes
prestadas pela area solicitante, ficou claro que os recursos orc;:.amentarios destinados para a aquisic;:ao
de workstations nao terao como ser utilizados neste exerdcio; assim considerando, 0 (omite autorizou
sua realocac;ao; (2) considerando que as informac;5es prestadas pelo setor demandante (anexadas
nesta ata) nao se apresentam consistentes com os procedimentos usuClis~com 0 orc;:amento e plano de
contas llublicado, 0 (omite requisitou para a proxima reuniao a presenc;:ada Diretora da Secreta ria de
Apoio Administrativo, Sra. Adriana Marcellino, com 0 int~ito de prestar informac;:oes adicionais que se
fac;:amnecessarias.

No que se refere ao suporte/manutenc;:ao de hardware da·plataforma iSeries, tendo em vista tratar-se
de contrato em andamento, 0 (TI deliberou pela autorizac;:ao da realocac;:aoorc;:amentaria. Todavia, os
Desembargadoressolicitaram que seja apresentado ao (omite, a cada reuniao, urn posicionamento
acerca da evoluc;:aodos trabalhos de migrac;:aodos novos equipamentos.

Indagado sobre alentidao do processo de aquisic;:ao, 0 Diretor Ricardo Viana esclareceu que as
regulamentac;:oes trazidas pelo Manual para (ontratac;:ao de Soluc;:aode"TI, publicado em setembro de
2014, gerou consideravel impacto no processode trabalho das equipes. Por se tratar de urn
procedimento inedito, ha urn pedodo natural de adaptac;:ao aos novos tramites e procedimentos,
inclusive permitind~ a avaliac;:aoda execuc;:aodo cicio de trabalho, possibilitando 0 aperieic;oamento
do processo de trabalho. Esse fato pode ser verificado com os trabalhos de revisao do Manual em que
foram observadas diversas melhorias que poderiam ser implementadas e que constam do novo
man'ual publicado em outubro do corrente ano.

No que diz respeito a aquisic;:ao de sistema de indexac;:ao,0 Diretor Marcio Nisi esclareceu que 0 TRT
da 2~ Regiao atuou como co-participante do processo que resultou na Ata de Registro de Prec;:ospara
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aquish;:ao do Goog/e Search Appliance. (GSA), conduzido pelo TRT da 4!! Regiao. A Ata de Registro de
Pre~os possuia vigencia de urn ano. A ,epoca em que 0 TRT da 2!! Regiao efetuaria 0 seu pedido, como
e de praxe, realizou pesquisas para verificar se a solu~ao continuava sendo unica no mercado, 0 que
nao pode ser constatado tendo em vista que foram localizadas outras solu~oes, ioviabilizando a
coloca~ao do pedi~o. Neste momento, iniciou-se uma etapa de pesquisa para verificar se estas
solu~oes real mente atendiam as necessidades deste Regional. Com base no resultado da pesquisa, 0
demandante ,elaborouum Documento de Oficializa~ao.de Demanda que result~u no atual Processo de
Estudo de Aquisi~a? nQ017/15. 0 Comite solicitou que a Setic verificasse se todas essas informa~oes
estavam presentes no processo de estudo e se 0 assunto ja havia sido discutido em reunioes
anteriores do CTI, trazendo 0 resultado nas pr6ximas reunioes, momento em que 0 assl,Jnto sera
retomado.

No tocante a manuten~ao de equipamento protocolizador, 0 Oiretor Marcio Nisi explicou que 0
mesmo foi forgecido pelo TST em 2010 e mantido por ele ate 2015. Era procedimento do CSJT
consultar os Regionais acerca do interesse em manter 0 servi~o/suporte/equipamentos por ele
fornecidos ou custeados. A partir deste ano, o.CSJTalterou 0 procedimento deixando de questionar os
Regionais e transferindo para estes ~ manifesta~ao quanto ao interesse na manuten~ao das solu~oes.
Os Oesembargadores questionaram se esta altera~ao no procedimento foi comunicada formalmente e
o Oi'retor Marcio informou que foi discutida em' uma das reunioes de Oiretores de TI quando outros
Regionais questionaram 0 CSJTa respeito da manuten~ao de diversas solu~oes, sendo que 0 CSJT
inform'ou que nao tlnha sido demandado por nenhum TRT.

o Oiretor Ricardo Viana esclareceu que ainda nao foi iniciado 0 processo de contrata~ao, sendo que 0
demandante aguarda 'a autoriza~ao da realoca~ao or~amentaria para encaminhar 0 00cument9 de
Oficializac;:ao de Demanda (DOD).

Indagado, 0 .Oiretor Marcio Nisi explicou que existe a possibilidade de este Regional enviar ao CSJTum
Oocumento de Oemanda Or~amentaria (qOO), solicitando recursos para a compra. do equipamento
protocolizildor.

Oessa forma, foi autorizada pelo <:omite a realiza~ao dos procedimentos necessarios para a
contratac;:ao e a realoca~ao orc;:amentar.ia para esse item, com a ressalva de que devera ser elaborado
pela Setic um Oocumento de Oemanda Or~amentaria (000), que devera ser encaminhado ao CSJT.

Ja em relac;:ao a. aquisic;:ao de roba para backup (tape libraries), 0 Oiretor Marcio Nisi prestou
esclarecimentos sobre 0 resultado dos estudos tecnicos que indicaram a vantajosidade tecnica e
econamica de se adquirir novos equipamentos a despeito da contratac;:ao de manutenc;:ao dos
equipamentos antigos, sendo qiJe ficou autorizada a realoca~ao orc;:amentaria.

Id Pendencia Responsavel Prazo

2.1 Requisitar a participar;iio da Diretora da Secretaria de Setic ! 27/10;2015

Apoio Administrativo (SAAj na proxima' reuniiio

2.2 Apresentar posicionamento acerca da evo/ur;iio dos Setic Proximas reunioes

traba/hos de migrar;iio dos novas equipamentos iSeries nas - ate a conclusiio
dos traba/hosproximas reunioes I

I

27/10;20152.3
Localizar as atas em que JOi discutido 0 assunto 1/ Setic

aquisir;iio
de sistema de indexar;iio" e checar se as inJorma¢es
constam no processo de estudo
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Id Pendencia ResponsQvel Prazo ,
2.4

Elaborar um Documento de Demanda Or~ament6ria para Setic 27/10/2015

o CSJT(equipamento protocolizador)

. 3 Solicita~ao de instala~ao adicional de leitores de c6digo de' barras da 142 Vara do Trabalho da
Zona Sui (Corregedoria) e 9g Vara do Trabalho da Zona leste (Ouvidoria); Q. padrao de instala~ao e
de 2 leitores por Vara, a justificativa apresentada pelas duas VT's refere-se ao Sistema Pje-JT onde as
notifica~oes postais s~o emitidas semo c6digo d~ rastreabilidade dos CorreiQs que sao digitadas
manualmente pelos servidores

Ite'm nao discutido; sera tratado nas pr6ximas reuni5es .

. 4 Amllise do cenario da redu~ao de custos em caso de renova~ao do contrato com a Tivit

o Diretor Marcio reportou que a empresa Tivit foi consultada e sinalizou que nao e posslvel a red.uc;:ao
do horario de atendimento das OOhOOas 06hOO com a reduc;:aodos 3 funcionarios do horario noturno,
uma vez que a jornada de trabalho desses funcionarios e de 8 horas diarias (23hOO as 07hOO) e seria
necess~rio deslocar 0 horario de trabalho dos funcionariosde outros turnos de modo a cobrir 0

atendimento das23hOO as OOhOOe das 06hOOas 07hOO.. .
Com este deslocamento, a .contratada reduziria a mao de obra alocada no perfodo das 14hOO as
16hOO,0 que comprometeria os acordos de nlvel de servic;:oscontratados.

A contratada informou que apenas poderia reduzir 0 custo dos 3 funcionarios do perfodo noturno,
caso a reduc;:ao do ,horario de atendimento fosse das 23hOO as 07hOO. Desse modo, nao seria
necessario alterac;:ao na jornada de trabalho durante 0 dia.

Corisiderando que no perfodo das 23hOO as OOhOOe das 06hOO as 07hOO tem-se uma media de
ligac;:5es inferior a 10 ligac;:5espor mes desde 0 inlcio qo contrato, 0 Comite anuiu que a empresa
citada prestara atendimento no horario compreendido entre 7 horas e 23 horas.

Id Pendencia ResponsQvel Prazo

Nao h6 pend~ncias

. 5 Contratac;:ao do Gartner

Item nao discutido; sera tratado nas pr6ximas reuni5es .

. 6 Apresenta~ao do Termo de Abertura do·Projeto "Implantar processo de avaliac;:ao da gestao de
TI"

Item nao discutido; sera tratado nas pr6ximas reuni5es.
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A proxima reuniao do Comite de Tecnologia da Informa~ao - CTI foi marcada para 0 dia 27 de outubro
de 2015, as 13hOO. Nada mais havendo a tratar, a sessao foi encerrada pela Desembargadora Jucirema
Maria Godinho Gon~alves e, para constar, a presente ata foi lavrada por mim, ClciudIa Alexandrino
Clemente de Souza.

LEAO

0571LVA

, i'---
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