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Ata de Reuniao

Comite de Tecnologia da Informa~ao - eTI
Ata nO 17/2015

Data: 27/10/2015 - 13hOO as 15hOO
Local: Sala de Audiencia Francisco Pugliese - 1Qandar do Ediffcio-Sede

TRT2
sAo PAULO

Tribunal Regional do Trabalho
da 2!! Regiao

Secreta ria de Tecnologia da Informa~ao
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PRESENTES

Desembargadora Jucirema Maria Godinho Gon~a/ves

Secreta ria de Tecn%gia da /nforma~lio e Comunica~lio (Setic)

Desembargadora Candida A/ves Lelio

Desembargador Pau/oJose Ribeiro Mota

Desembargador Roberto Barros da Silva'

Marcio Nisi Gon~alves

Ricardo A/ex Serra Viana Coordenadoria de 5eguran~(1, Aquisi~{jes e Pesquisa (C5AP/5etic) •

Marcio Vinfcius Gimenes Milan 5e~lio de Governan~a de Tecn%gia da /nforma~lio (5GTI/5etic)

Bruno Andrade Nue/eo de Gestiio Estrategica e Projetbs (NGEP)

Adriana Marcellino 5ecretaria de Apoio Administrativo (5AA)

Maria /nes Ebert Gatti Secretaria de Gestlio do /nforma~iio /nstituciona/ (5GII)

Aos Vinte e sete dias do mes de outubro do ana de dois mil e quinze, as treze horas, na sala de

Audiencia. Francisco Pugliese - lQ andar do Edificio-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 respeit'o a

tecnologia da informa~ao.

A Desembargadora Jucirema iniciou a reuniao passando a palavra ao Diretor da Secreta ria de

Tecnologia da Informa~ao e (omunica~ao - setic para discussao dos seguin .s assuntos:

, .
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PAUTA PREVISTA

1. Analise da Ata da ultima reuniao (anexa) e aprova<;ao da min uta do Oficio de encaminhamento a,
Presidencia do TRT

2. Defini<;ao sobre a realoca<;ao or<;amentaria visando a aquisi<;ao de sistema de indexa<;ao, com
base no hist6rico de informa<;6es enos documentos enviados previamente

3. Dar noticia do 000 referente ao equipamento protocolizador a ser enviado ao CSJT

4. Solicita9ao de'instala<;ao adicional de leitores de c6digo de barras da 1411 Vara do Trabalho da
Zona Sui (Corregedoria) e 911Vara do Trabalho da Zona Leste (Ouvidoria). 0 pad;aC?de instala<;ao e
de 21eitores por Vara, a justificativa apresentada pelas duas VT's refere-se ao Sistema PJe-JTonde
as notifica<;oe~ postais sao emitidas sem 0 c6digo de rastreabilidade dos Correios que sao
digitadas manua~mente pelos servidores

5. Apresentac;:ao da sugestao do modele de gestao de conformidade (compliance) pelo CTI

6. Contratac;:ao do Gartner

7. Apresenta<;ao do Termo de Abertura do Projeto "Implantar processo de avalia<;~o da gestao de TI"
e defini<;ao do prazo do proj.eto

8. Posicionamento acerca da evolu<;ao dos trabalhos de migra<;ao dos novos equipamentos iSeries

ASSUNTOS DISCUTIDOS

.1Analise da Ata da ultima reuniao lanexa) e aprova~ao da minuta do Ofkio de encaminhamento a
Presidencia do TRT

A Ata nQ1q/2015 foi entregue para assinatura dos Desembargadores, que ja haviam aprovado a minuta
previamente encaminhada por e-mail.

o conteudo do Ofkio a ser enviado para a Presidencia com a delibera<;ao registrada na Ata citada
tambem foi aprovado pelos Desembargadores.

Id Penaencias Responsclvel ,Prazo-
Nao h6 pendencias •

. 2 Oefini<;ao sobre a realoca~ao or<;amentaria visandoa aquis!c;:ao de si~tema de indexac;:ao, com
base no historico de informac;:6es enos documentos enviados previa mente .

Indagado, 0 Diretor'da Setic, Marcio Nisi, relatou que 0 assunto havia sido abordado em
reuni6es anteriores. Apontou que havia justificativa, conforme verificado nas atas 9"
que 0 sistema de indexac;:aonaoentrou no or<;amento do ana passado, tendo ficado po
exerdcio corrente.
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Considerando a necessidade de reali~ar urn procedimento Iicitat6rio ao inves da compra direta, e a
varia~ao do d61ar no perfodo, houve au"mento da estimativa do valor da contrata~ao,'" de R$-
2.500.000,00 para R$ 2.900/000,00 para este exerdcio, compondo urn total de R$ 4.200.800,00 para
os tres anos de contrato. Entretanto a solu~ao ora em fase de contrata~ao possui a capacidade de
indexar 0 dobro do volume de documentos da sdlu~ao atual. Dessa forma, foi aprovada pelo Comite a
realoca~ao or~amentaria para a aquisi~ao' de sistema de indexa~ao. 0 Desembargador Paulo solicitou
que a documenta~ao apresentada seja anexada ao processo para embasar a contrata~ao.

Em rela~ao a desistencia' do pedido de aquisi~ao de workstations, por parte da Secretaria de Apoio
Administrativo, indagada pela D~sembargadora Jucirema, a Diretora da Area, Adriana Marcellino,
esclareceu que as maquinas instaladas pela Setic sao capazes de executar 0 sistema AutoCAD, mas nao
o programa Revit necessario as atividades da area de Engenharia. Assim, solicitou orienta~ao da Setic
sobre como fazer 0 pedido e 0 fez em 2014, por meio do formulario d~nominado Ficha de Solicita~ao.
Contudo, por desencontro de informa~6es dentro da area, 0 pedido dessas maquinas nao foi
apresentado a tempo de ser viabilizado no exercicio de 2015, apesar de a necessidade ainda existir.

- Dessa forma, 0 credito permanece disponivel sem a possibilidade de execu~ao. A Desembargadora
Jucirema solicitou quea documenta~ao seja produzida para que 0 processo possa ocorrer em 2016.

Ap6s esclarecidas as duvidas, tendo em vista que a Setic estendeu 0 prazo para as areas requisitantes
apresentarem os Documentos de Oficializa~ao de Demandas (DODs) referentes aos pedidos que
fizeram no inicio de 2015, para 0 exercicio de 2016, ate 0 dia 06 de novembro do corrente (0 prazo
original seria 30 de outubro), 0 Comite autorizou que 0 pedido para aquisi~ao de Workstations seja
feito dentro do prazo informadg. I"

Aproveitando a presen~a da Diretora Adriana Marcellino, foi retomado 0 assi.mto de instala~ao de no-
breaks, sendo esclarecido pela Diretora que 0 Conselho havia orientado que tais e~uipamentos fossem
instalados em todas as Varas do Trabalho PJe.

~egundo 0 DiretorMarcio Nisi, 0 CSJTinformou que seria possivel a,oRegional pedir rec~r~'o financeiro
para custear a instala~ao mencionada e que esse pedido seria analisado pelo Conselho. Quando 0 TRT
da 4!! solicitou tal recurso; 0 CSJTrespondeu que a compra nao era nacional, e sim regional, por isso
nao faria a libera~ao do recurso.

A Diretora Adriana Marcellino relatou que 0 projeto previa 0 gasto de 7 milh6es para que fosse
possivel comprar no-break para todas as Varas PJe.

Dessa forma, 0 Comite decidiu que devera ser elaborado urn Do,cumento de Oficializa~ao de Demanda
Or~amentaria que sera encaminhado junto como Offcio da Comissao Nacional do PJe nQ 110/2015,
considerando aimportancia da instala~ao dos no-breaks nas Varas de Trabalho PJe, tendo em vista 0

corte or~amentario ocorrido neste exerdcio para aquisi~ao.

Id Pendencios ResponsQvel Prazo-
2.1 Elabora~ao de DOD para envio ao CSJTpara a.quisi~ao de SAA

no-brea~s a ser encaminhado junto com a D!fcio da
Comissao Nacional do 'PJen~ 110/2015
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.3 Dar noticia do Documento de Demanda Oq;:amentaria (DDO) referente ao equipamento
protocolizad~r a ser enviado ao CSJT

o Diretor da Setic, Mckio Nisi, informou que 0 Documento de Demanda Or~amentaria (DDO) referente
ao equipamento protocolizador esta em elabora~ao e devera ser encaminliado para 0 Conselhojunto
com 0 pedido"de recurso para aquisi~ao dos no-breaks.

Id Pendericias Responsavel Prazo

Noo h6 pendencias .

. 4 Solicita~ao de instala~ao adicional de leitores de c6digo de barras da 1.4§!Vara do Trabalho da
Zona Sui (Corregedoria) e9§! Vara do'Trabalho da Zona Leste (Ouvidoria). 0 padrao de instala~ao e
de 2 leitores por Vara, a justifkativa apresentada pelas duas VT's refere-se ao Sistema PJe-JTonde as
notifica~oes posta is sao emitidas sem 0 c6digo de rastreabilidade dos Correios que sao digttadas
manual mente pelos servidore~

o Diretor da .setic, Marcio Nisi, reportou que as Varas PJe, embora nao lidem com processos fisicos,
tem solicitado 0 leitor de c6digo de barras para que poss,am efetuar a leitura de um documento que
retorna do correio. A'justificativa das Varas e de que seriam necessarios quatro leitores e que seriam
instalados apenas na Secretaria. Considerando que atualmente as Varas ja possuem .dois leitores, em
sendo atendido 0 pedido, todas ficariam com seis leitores no totar.

Uma vez que, ate 0 momento, duas Varas enviaram pedido para a Setic, 0 Diretor Marcio consultou 0

Comite sobre a necessidade de estender 0 fornecimento para todas as varas.

Os Desembargadores indagaram sobre a necessidade de fornecer leitor de codigo de barras para as
Varas que utilizc;lm 0 sistema PJe, 'uma vez que a' percep~ao e que processos eletr6nicos raramente
demandam a utiliza~ao da leitora. a Diretor Marcio informou que todas as secretarias dessas Varas ja
possuem tal equiparnento.

o Diretor Marcio sugeriu que 0 pedido fosse encaminhado para analise do Comite do PJe,
considerando que nao ha dados concretosda necessidade atual dos leitores que possihilitem a'
delibera~ao p~r parte do Comite do TI. 0 Comite anuiu.

Id Pendencia Responsavel Prazo

4.1 Consulta ao Comite do PJesobre a necessidade dos leitores Setic' 23/11
de c6digos de barras .

. 5 Apresenta~ao da sugestao do modele de gestao de con~ormidade (compliance) pelo CTI

o Diretor da Setic, Marcio Nisi, informou ao CTI que havia demandado a Se~ao de Governan~a de TI
(SGTI) a providenciar a gestao online dos projetos em andamento na Setic e solicitou valida~ao do
Comite para prosseguir nesse caminho. Esclareceu que entende ser essa a forma mais adequada e
eficaz de registrar os andamentos dos projetbs, uma vez que cada a~ao realizada sera atualizada em
tempo real.
o Chefe da SGTI, Marcio Milan, apresentou um exemplo do modeto de gestao de conformidade aos
Desembargadores que, se aprovado, tambem sera feito para 0 iGov-TI. 0 com"it,eEOlicitO.~"q,Uu,e seja
priorizada a apura~ao da conformidade iniciando pelos itens em que 0 TRT resp '.(Ideu cOrrlp "nao.. I

, /' "I L .
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'adota" em sua ultima avalia~ao, evoluindo para lIiniciou pianos para adotarll, '''adota parcialmente" e,
por ultimo, "adota integralmente".
o Diretor Marcio acrescentou que levara ao conhecimento do Comite, em reuniao, a conclusao de
cada etapa do processo conforrne a prioridade estabelecida. 0 Comite anuiu.

Id Pendencias ResponsQvef Prazo

Noo h6 pendencias

•6 Contrata~ao do Gartner

o Diretor Marcio explicou que Gartner e uma empresa internacionalmente conhecida, sendo que
varios orgaos publicos (0 TCU, 0 TST, 0 CSJT) a' contratam ,para atuar como apoio a tecnologia da
informa~ao. Expos as beneflcios advindos de uma posslvel contrata~ao do servi~o da citada empresa:
urn deles e 0 apoio a contrata~ges. Por exemplo, quando a TI necessita definir como conduzir uma
aquisi~ao, ela pode obter informa<toes a partir de pesquisas realizadas pela equipe interna ou
coletando informa~oes junto a fornecedores. Num caso como esse, 0 Gartner possui uma vasta
documenta~ao de pesquisa acerca das possibilidades a serem adotadas, pros e contras de cada uma,
tendencias do mercado,modelo mais adotado, dentre outros, trazendo todos os elementos para se
decidir pela melhor solu~ao.

o Diretor Marcio prosseguiu' esclarecendo que, embora a TI se esforce para subsidiar a tomada de
decisao por parte do CTI, a Area nao possui expertise para todas as questoes especfficas que a TI
precisa enfrentar. Mesmo designando uma equipe interna para promover os estudos necessarios, as
equipes de TI nao possuemconhecimento tecnico aprofundado em todas as solu~oes tecnologicas. 0~ , ,

Gartner ja possui know-how adequado e contrata-Iosrepresentaria ganho,de tempo por ja possulrem
conhecimento aprofundado das po~sibilidades disponlveis no mercado.'

A importancia de uma consultoria como essa representa tambem ganho de tempo nas pesquisas d~
mercado e na conclusao de estudos, 0 que hoje e realizado pelas equipes da TI no tempo medio de
cinco meses; ja a consultoria possui condi~oes de fornecer informa~oes para s~bsidiar 0 estudo em
apenas alguns dias.

Segundo relatou 0 Diretor da Setic, a empresa presta tres tipos de servi~os: estrategico, tatico e
operacional. 0 servi~oestrategico representaria suporte presencial at raves de _urnconsultor designado
para atender 0 TRT; 0 tatico significa que as coordenadorias da SETIC teriam contato direto com
consultores da empresa para tratar de assuntos especfficos; ja 0 operacional seria uma consulta direta
a base de dados com as informa~oes sobre os produtos ex.istentes.

o Diretor Ricardo Viana esclareceu que, os fornecedores tern a tendencia de serem parciais ao
demonstrar seus produtos, sendo que estes nem sempre representam a melhor solu~ao disponfvel no
mercado. Muitas vezes os produtos apresentados refletem mais 0 interesse do fornecedor (porque sao
os que constam em seu catalogo) do que a necessidade do T~ibunal. A consuitoria desempenharia urn
papel mais imparcial na apresenta~ao dos itens disponfveis, tendo em vista sua ampla base de dados
com as caracterlsticas, posicionamento, maturidade e tempo de mercado dos produtos.

o Desembargador Paulo questionou qual seria a necessid,ade dessa contrata~ao para cada area da
Setic, ao que 0 Diretor Marcio respondeu que a area de atendimento nao possui real necessidade
tendo em vista que seu foco e'bem especffico e pade ser atendido por outro canaL Contudo, as areas
.de infraestrutura e de pesquisas ~eriam bastante beneficiadas por esse tipo de cbntr. ta~ao.

Ao ser indagado pela Desembargadora Jucirema sobre a questao valores x or~a
Marcio respondeu- que 0 custo de contrata~ao e feito por f~ixas. Por exemplo, no
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para cada (PF, 0 valor seria de aproximadamente R$ 200.000,00. A Desembargaddra solicitou que
fossem estudados os contratos que 0 Gartner possui com os outros orgaos e que fosse providenciada
. uma apresenta~ao ao (omite das condh;:6esdo contrato.

o Diretor Marcio refor~ou que a contrata~ao, se efetivada, traria tranquilidade para a Setic, pois as
solu~6es de TI evolufram de tal modo e com tal velocidade que nao ha nas e4uipes um especialista
paracada uma delas. Dessemodo, a presen~a de profissionais do Gartner somaria esfor~os e proveria
conhecimentos cuja espeCificidade e tecnicidade a Secretaria nem sempre. tern condi~6es de abarcar.

oDesembargador Paulo solicitou que a Setic providenciasse uma estimativa do ganho de tempo que a
Secretaria teria em rela~ao a elabora~ao dos estudos tecnicos.

o (omite solicitou que fossem estudados e trazido~ na proxima reuniao os "considerandos" dos
contratos que 0 Gartner possui com outros orgaos publicos.

Id Pendencias Responsavel Prazo

6.1 - Apresenta~iio de estudo dos contratos que. a Gartner Setic Pr6xima reunilio
possui com as outros 6rgiios;
- Apresenta~lio de estimativa do ganho de tempo que a
Setic teria emrela~iio a elabora~lio dos estudos te(:nicos.

· 7 Apresenta~ao do Termo de Abertura do Projeto "Implantar processo de avalia~ao da gestao de
Ti" e defini~ao do prazo do projeto

o Diretor da Setic, M~rcio Nisi, consultou 0 (omite quanto ao prazo de dura~ao do projeto "Implantar
processo de avalia~ao da gestao de Ti". (onsiderando que a elabora~ao de um projeto para tratar de
toda a implanta~ao demandaria maior t~mpo, sugeriu que fosse dividido 0 escopo entre defini~ao do
processo e execuc;:aodo primeiro cicio num 'primeiro projeto, ficando a revisao do processo para um
segundo momento. 0 (omite' anl-liu.

Id Pendencia Responsavel Prazo

7.1 Ajustar a termo de abertura do projeto "Implantar SGTI Pr6xima reunilio
"processo de avalia~lio de gestlio de TI" para contemplar

apenas a defini~ao do processo e a implanta~iio dele,
removendo a acompanhamento do primeiro cicio e a
revisiio do processo.

, ,

· 8 Posicionamento. acerca da evolu~ao dos'trabalhos de migra~ao dos novos equipamentos iSeries
o Diretor Marcio .relatou .que seria realizada uma reuniao interna na Setic, agendada para 0 dia
28/10/2015, com 0 objetivo de providenciar que a migra~ao ocorra no feriado' prolongado de 30/10 a
02/11/2015. / .' .

Id Pendencia Responsavel . Prazo

8.1 Ciencia ao Comite da evolu~lio dos trabalhos Setic Pr6xima reunilio

· 0 Extra pauta

A De$embargadora Jucirema indagou sobre a visibitidade de dados de magistrados em confi urac;:ao
do PJe,sendo que a Diretora Maria Ines esclareceu que tais dados estao classificados com sigil. \os
no ativo de informa~ao.. !,? \

/ \/, \

j) V,
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Ficou decidido que a Setic apresentara esse assunto ao Comite do PJe para analise, a pedido do
Comite de TI.
Na proxima reuniao, seraoapresentados para assinatura dais documentos encaminhados par e-mail
para aprecia~ao dos desembargadores:
- Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP) "implantar a Sistema de Gestao de Recursos Mumanos .
(SGRH),,;
- Formulario de Solicitac;~o de Mudanc;a (FSM) referente ao projeto "ampliar e aprimorar 0S servic;os
jurisdicionais disponibilizados p~r autoatendimento".
Nada mais havendo a tratar, .a.sessao foi encerrada pela Desembargadora Jucirema Maria Godinho
Gon~alves e, para constar, eu, Claudia Alexandrino Clemente de Souza, lavrei a presente ata.

Id
,

Pendencia RespansQvei Prazo I
0.1 Encaminhai a questiio da exibi~iio dos dados pessoais dos Setic 23/11

Imagistrados ao Comite PJe.

~
DEsEMB~ GADOR PAULO JOSE RIBEIRO MOTA


