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ATA N.o 07/2015

COMITE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CTI

REUNIAO REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2015, As 10H

Aos quartoze dias do mes de maio do ana de dois mil,e quinze, as dez horas, no

auditorio do 240 andar do Edificio-Sede do Tribunal Regional 90 Trabalho da 2a Regiao,

reuniram-se, sob a Presidencia da Desembargadora .Jucirema Ma~ia Godinho Gongalves, os

Desembargadores Roberto Barros da Silva e Antero Arantes Martins; e os servidores Marcio

Nisi Gongalves, Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informagao - SETIN; Maria Ines

Ebert Gatti, Diretora da Secretaria de Gestao da Informagao Institucional; Ricardo Alex

Serra Viana, Diretor da Coordenadoria de Seguranga, Aquisig6es e Pesquisa; Robson

Marins, Chefe da Segao de Governanga de TI; Almir Storck Nunes, servidor .da Segao de

Governanc;a de TI; e Leandra Maria Leal de Sant'Anna, representante de Nuclee de Gestae

Estrategica e Projetos, com a finalidaqe de discutir assuntos que dizem respeito a

tecnolegia da informagao.

Ausente, justificadamente, 0 Desembargador Paulo Jose Ribeiro Mota.

A Desembargadora Jucirema iniciou a reuniao passando a palavra ao Diretor da

Secretaria de Tecnologia da Informagao - Setin, que apresentou ao Comite 0 fluxo do

processo de Gestao de Mudangas e ressaltou a importancia da criagao de dois comites para

a gestae desse processo: 0" Comite Ordinarie e 0. Comite Emergencial. 0 Direter expliceu

que 0 modelo de referen~ia ITIL (Information Technology Infrastn.Jcture Library) estabelece

que as reuni6es do Comite Emergen,cial podem ser' realizadas por audio, video, e-mail ou

qualquer outro meio que atenda a esse carater emergencial, e sugere que 0 comite seja .

composto por pessoas que ten ham poder de decisao. Ja 0 Comite Ordinario tem uma

caracteristioa mais operacional,do que 0 Comite de Tecnologia da Informagao.

Para acomposigao do Comite Emergencial, pelo nivel de responsabilidade e

necessidade de poder dedecisao, a. Diretor da Setin sugeriu os cargos de Gerente de

Mudangas, Diretor da Secreteuia de Tecnologia da Informagao e um indicado pela

Presidencia. 0 Desembargador Antero Arantes Martins ponderou que talvez fosse

importante haver um representante do Comite PJe e 0 Diretor Marcio Nisi explicou que a'
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ideia e tal representagao, assim como a de outros comites e/ou comissoes que tenham

relagao com 0 processo de gestao de mudanga,s,acontega no Comite Ordinario. 0 Diretor
acrescentou que 0 ITIL sugers que 0 comite ordinario seja composto por representantes das

diyersas areas de TI, do Diretor da Setin, dos Comites do PJe, do 10 grau, do 20 grau e de

Seguranga da Informagao 'e, Comunicagoes, alem de urn representante da area

administrativa e do gerente de mudangas. A Desembargadora Jucirema questionou quais

seriam os representantes das areas da TI e 0 Diretor informou que seriam os Diretores,das

areas de Desenvolvimento, Infra e Atendimento, e que cada urn teriaum substituto.

o Diretor da Setin informou ao Comite que a outra sugestao para a composigao do

Comite Ordinario seria urn unico representante do negocio e urn substituto, indicado pela

presidencia, ou ainda com mais representantes, a saber: urn representante da Presidencia;

urn da DGA e da Sec. Judiciaria, sempre considerando a nomeagao urn titular e urn

substituto.. A Desembargadora Jucirema solicitou que 0 Diretor esclarecesse qual o.objetivo

do comite, bern como de que forma as mudangas sao geridas pela TI, atualmente. 0 Diretor

explica que esse processo esta restrito a TI, mais especificamente aos coordenadores das

'areas e, caso a mudanga em questao seja de maior impacto, 0 assunto e levado ao Diretor

da Secretaria. A Desembargadora questionou, entao, a necessidade de todas as reunioes

do Comi.teOrdinario terem a presenga de todos os seus componentes. 0 Diretor Marcio Nisi
considera que, a princfpio, todos os componentes do comite seriam convocados para as

reunioes que ja ficariam preestabelecidas, mas, a depender da pauta, algumas pessoas

poderiam ser dispensadas de participar. 0 Desembargador Roberto Barros considerou' a

possibilidade de 0 comite ser composto pelos representantes da Presidencia, da Secret?ria-

Geral Judiciariae da Diretoria Geral da Administragao e os r~presentantes dos

comites/comissoes fossem convidados quando houvesse a real necessidade. A Diretora

Maria Ines ponderou a necessidade de os representantes dos negocios estarem presentes

em todas as reunioes para urn maior envolvimento e qualidade do trabalho. 0 Diretor

Ricardo Viana concordou com a DiretE>rae concluiu expondo ao CTI a definigao, segundo 0

ITIL, dos ~omites, bern como a sugestao da sua composigao.

Na sequencia 0 Desembargador Antero Martins questionou a p~riodiddade das

reunioes do Comite Ordinario, ponderando que se forem semanais talvez possam tomar-se

inviaveis e ressaltou a possibilidade de os componentes possufrem substitutos, os quais
, ,
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seriam fixos. A Diretora Maria Ines ressaltou a importancia de os integrantes desse comite

serem pessoas com poder de decisao, ja que as mudangas ali tratadas podem gerar

grandes impactos para a instituigao. 0 Desembargador Roberto Barros sugere que esse

comite seja composto pelos integrantes do Comite Emergencial e, a depender da pauta da

reuniao, os representantes doS demais comites seriam convocados, porem 0 Diretor da

Setin considerou que poderia haver prejufzo na representt:lgao desses comites devido ao

curto espago de tempo entre a convocagao e a data da reuniao. 0 Desembargador Antero,
ressaltou que os comites ja estabelegam urn representante fixe para participar das reuni6es

e 0 Diretor Marcio Nisi sugeriu, entao, que conste na norma que instituir 0 Comite Ordinario
, \

a criagao de urn grupo de trabalho com esses representantes.

o proximo assunto apresentado pelo Diretor da Setin foi sobre oquestionario de

Porte dos Tribunais do CNJ e informou que 0 material apresentado e com base no ultimo

questionario e que alguns ite-nspoderao sofrer alteragao. 0 Diretor apresentou a tabela de

classificagao de porte do TRT02 e explicou que ali constam as ultimas notas obtidas pelo

tribunal, bern como uma proJegaopara as proximas notas. Discorreu sobrea situagao atual

do Tribunal em cada criterio'do questionaJio. No criterio "Fon;a de Trabalho" explicou que no

ana anterior 0 TRT 02 nao atendia a duas quest6es e que agora, com 0 contrato de uma

empresaque presta 0 servigo de atendimento remoto e presencial, passou a atender urn

dos quesitos. Quanto ao criterio "Automagao" a situagao do Tribunal e estavel, explicou que

no ana anterior dois itens nao tiveram a nota maxima e urn deles ainda nao tera. 0

Desembargador Antero Martins qu~st~onou0 que falta para que 0 Tribunal cumpra 0 item 1

(A integra dos atos proferidos sao disponibilizados na internet) uma vez que Elxistea norma

que trata desse assunto. 0 Diretor da Setin posicionou 0 Desembargador de que no 10 grau

todos os proferidos sao disponibilizados, inclusive com certificado, porem isso ainda nao
I •

acontece no 2Dgrau. 0 Desembargador Antero sugeriu, entao, que seja criada uma norma

para a segunda instancia, bern como 0 sistema para ser utilizad9 nos gabinetes. 0 Diretor

Marcio Nisi expos a necessidade de que urn representante do negocio defina os

documentos que serao publicados e 0 Comite eS'cl~:ireceuque sao dois: decisao

interlocutoria e decisao terminativa/decisiva (S'entenga).,Quanto ao criterio "Governanga de

TI", 0 Diretor expos a duvida quanto ao it~m plano anual de capacitagao, pois considera que
. ,

talvez seja necessario fazer uma complementagao do plano atual. 0 Comite concluiu que 0. '
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TRT 02 possui 0 plano anual de capacitagao. 0 ultimo criterio analisado foi 0 item

"Capacitagoes" e 0 Diretor Marcio Nisi explicbu que, devido ao trabalho que estava sendo

desenvolvido pela empresa Veli, no ultimo ana houve poucas capacitagoes, ja que um dos

produtos a ser entregue era 0 plano anual de capacitagao. A Desembargadora Jucirema

considerou que pela especificidade dos cursos pode-se solicitar a autorizagao diretamente a. ,

Presidemcia, se a necessidade de passar pela Ejud. 0 Diretor da Setin concluiu expondo

uma duvida sobre 0 item, do questionario do CNJ, que trata da capacitagao na Instrugao

Normativa 04, ja que 0 Tribunpl tem que seguir a Resolu9ao CNJ nO182, de 17 de outubro

de 2013. 0 Comite considerou que esse item nao se aplica ao TRT e solicitou que S9 faga

um,questionamento ao CNJ.

o comite solicitou, a,inda, que 0 Diretor da Setin faga urn detalhamento do Plano

Anual de Capacitagao e 0 encaminhe,a Eju9 para analise da viabilidade de cursos internos,. -
antes de encaminhar as contratac;oes..

Por ultimo 0 Diretor de TI trouxe para analise do CTI 0 assunto sobre a distribuigao

dos notebooks aos Desembargadores e explicou ao comite a estrategia para tal distribuigao,

discorrendo sobre as caracterfsticas do contrato, Q perfodo sugerido, tempo estimado,

metodOa ser utilizado e alternativas. 0 Diretor acrescentou que no momenta da substituigao

ha uma quarentena, ou seja, hoje os notebooks ficam lacrados e guardados por quinze dias

ap6s a substituigao, caso haja a necessidade de recuperar algum dado. 0 Desembargador

Antero considerou importante que a estrategia de distribuigao seja divulgada aos

\ Desembar'gadores. 0 Diretor apresentou ao CTI duas opgoes de logfstica dessas. .
substituigoes e 0 Comite considerou como a melhor opgao que as substituigoes sejam

realizadas considerando dois andares de gabinetes por semana, sobrando uma semana

extra para aqueles Desembargadores que, por algum mo!ivo, nao conseguirem efetivar a

substituigao da sua maquina. 0 Diretor relatou ao comite que 0 contrato da empresa

abrange recebimento das chamadas para agendamento das substituigoes, bem como a

disponibilizagao da equipe tecnica para a substituigao dos computadores. Caso 0 Comite

considere que 0 agendamento seja realizado pela TI, alem danecessidade de

disponibilizagao de uma ramal e um servido'r especificamente para isso, podera haver

atraso nos agendamentos. 0 Comite sugeriu que seja disponibilizado um agendamento na
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intranet. 0 Diretor da Setin explicou que ja existe urn sistema de' agendamento da sala de

.video audiencia e que verificara a viabilidade de ajusta-Io para esse fim.

A pr6xima' reuniao do Comite de Tecnologia da Informagao foi agendada para 0 dia

19 de maio de 2015, as 10h.

Nada mais havendo a tratar, a sessao foi encerrada p.elo Desembargador Roberto. . .. .

Barros da Silva, e, para constar, foi lavrada a presente ata.

GONCALVES,
FORMACAO




