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PRESENTES .

Oesembargadora Jucirema Maria Godinho Gon~alves

Oesembargador Paulo Jose Ribeiro Mota

Oesembargador Roberto Barros da Silva

Oesembargador Antero Arantes Martins

Oesembargadora Candida Alves LeGo

Oiretor da Secretaria da Teenologia da InformafGO - SETIN -
Substituto

Ricardo Alex Serra Viana

Oiretora da Secreta ria de GestGO da Informa~Go Institucional
(SGII)

Maria Ines Ebert Gatti

Oiretor da Secretaria de Coordena~Go OrfamentGria e
Financeira - SCOF

NiValdo Catania

Luis Carlos de Paula Reseck Secreta ria de Controle Interno - CI

Antonio Nunes Pereira Secreta ria de Controle Interno - CI

Larissa Lima Alexandre Nuc!eo de Gestao Estrategica e Projetos (NGEP)

Bruno Motta de Andrade Nuc!eo de GestGO Es'trategica e Projetos (NGEPj

Se~Gode Governan~a de TI (SGTI) - SubstitutoAlmir Storc~Nunes

Thelma Arrebola Secreta ria da Tecnologia da Informa~Go - SETIN

Aos vinte e sete dias do mes de maio do ana de dois mil e quinze, as dez horas e trinta minutos, no
auditorio do 24Q andar do Ediffcio-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2!! Regiao, 0 Comite 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.
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A Oesembargadora Jucirem.a iniciou a reuniao mencionando a satisfa~ao ern ter entre os membros do
Comite a Ora._Candida. Ora. Candida Alves Leao, que agradeceu 0 convite ..

Em seguida passou a palavra ao Oiretor da Secreta ria de Tecnologia da Informa~ao - Setin, para
discu$sao dos seguintes assuntos:

PAUTA PREVISTA

1. Prioriza~ao dos investimentos para 0 exerdcio de 2016

2. Analise dos Projetos do POTI

Valida~ao dos Projetos a serem cancelados

Apresenta~ao do status atual de cada projeto

Oefini~ao dos prazos para apresenta~ao, valida~ao e assinatura da documenta~ao dos projetos

3. Formato da ata de reuniao

Apresenta~ao dos dois modelos de ata (formato atual em texto corrido e nova proposta, com as
informa~5es em formato de tabela)

4. Compliance

5. Migra~ao do Samba nos Gabinetes

Oefini~ao de estrategia

ASSU·NTOS DISCUTIDOS

o Oiretor Ri~ardo Viana solicitou umc;tinversao da ordem da pauta, posta que nao obstante 0 primeiro
assunto da pauta da reuniao se tratar da. Prioriza~ao dos investimentos para 0 exerdcio de 2016,
razao I?ela qual cornparece a presente reuniao 0 Oiretor da SCOF, considerou que seria interessante
primeiramente tratarem 0 modele de ata das reunioes a ser adotado, conforme deliberado na ultima
reuniao do Comite.

1. Formato da Ata de reuniao

Foram apresentados dois modelos alternativos. 0 primeiro modelo apresentado em novo formato, de
tabela, teve aceita~ao de todos os membros, porem, a Ora, Jucirema considerou que apesa[ de estar
satisfeita com esta vers-ao, considera interessante manter os dois formatos, este internamente e 0
anterior, em texto. corr.ido, apena~ para constar no site. Almir esclareceu que nao ha problema na
publica~ao desta versao em tabela posto que os documentos que constam no DOE, bern como no site,
sao convertidos em pdf, e desta forma, e posslvef sua publica~ao no formato tabela, no entanto, a
Ora. Jucirema considerou que nao se trata apenas de viabilidade de publica~ao, mas tam bern 0 fato
de 0 leitor ja estar habituado a ler em texto corrido e por esta razao seria born manter a publica~ao
neste formato. 0 Dr. Antero avaliou que trabalhar com duas atas seria complicado e que os leitores se
acostumarao com 0 novo formato de tabela.
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Neste momento 0 Chefe da SGTI Almir sugeriu que a divulgac;:ao das atas se desse apenas na
transparencia no site do TRT e deixassem de efetuar a publicac;:ao via Di~rio Oficial, por questoes
praticas. 0 Dr. Antero considerou que dar publicidade apenas na transparencia no site podera gerar
problemas com orgaos e conselhos superiores pela ausencia de publicidade no DOE, considerac;:ao
que foi acompanhada pela piretora da Sec(etaria d.eGestao da Informac;:ao Institucional e pelo demais
presentes, que aprovaram 0 formato tabela da nova ata a ser utilizada, a ser divulgada no site e no
DOE. . ,
Superada a questao do novo formato, 0 Chefe da SGTI Almir passou a apresentar 0 segundo modelo
de ata, que observou ser extremamente tabelado . .lodos os membros do Comite 0 acharam
efetivamente demasiadamente tabelado.

Desta forma, por unanimidade, foi aprdVado 0 primeiro modelo apresentado na presente reuniao,
nem so textual, nem apenas tabela, porem com algumas pequenas alterac;:oes.

Ficou decidido que os documentos de apoio a reuniao nao.necessitam serem publicados com as Atas. ;

Neste momenta 0 Diretor Substituto da Setin, Ricardo Viana,solicitou que se inserisse na pauta urn
assunto sugerido pelo Diretor- da Setin, Marcio Nisi, Implantac;:ao do assinador de documentos no
segundo grau de jurisdic;:ao - AD, como extra pauta, e para tanto sera chamado a presente reuniao 0

Diretor da Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas, Oswaldo Jose Costa da Silva Leme. 0 item
foi aceito como extra pauta, porem a ser analisado no final da presente reuniao.

2. 'Prioriza~ao dos investimentas para a exerdcia de 2016

Passou-se entao a se discutir o item do orc;:amento, Priorizac;:ao dos Investimentos para 0 exerdcio de
2016. 0 Diretor Ricardo Viana esclareceu que criaram uma tabela intermediaria com a especificac;:ao
de cada item dos investimentos. Tomou como exemplo os computadores: como estavam distribuldos;
o custo de cada urn e uma observac;:aodo que entend~mos ser impdrtante para efetuar a priorizac;:ao.
Por esta razao montaram uma tabela que facilite a visualizac;:ao do quanto poderia ser cortado do
orc;:amento.

o Diretor da SCOF Nivaldo observou que devemos eliminar do nosso orc;:amento tudo 0 que for
passlvel e priorizar 0 que e realmente mais necessario, deixando as outras demandas para eventual
recurso de convenio. Como exemplo considerou 0 auxHio moradia, 0 que ainda nao obtivemos
recursos este ano, posto que se trata de auxllio oriundo de decisao judicial. Como atualmente nao
temos recurso interne para este fim, em 2015 utilizamos recurso de convenio para cobrir seu
pagamento. Ja para a proposta orc;:amentaria de 2016, considerando que foi assinado convenio novo
no final de 2014, 0 Diretor Nivaldo pretende utilizar a alocac;:aodesses convenios para despesas novas
e maiores, como 0 Forum da Zona Norte. Esclareceu tambem que 0 CSJT e 0 Ministerio do
Planejamento ja informaram que nao cobririam 0 auxllio moradia, para 2016 po is espera-se que 0

mesmo seja considerado beneflcio e desta forma entre no tesouro, porem nao ha certeza, apenas se
espera.

o Diretor Ricardo Viana passou a discorrer que quando 0 CSJTenvia recursos orc;:amentarios para
algum projeto, nos compensamos do orc;:amento do TRT, porem, considerando que neste ana ate 0

presente momento nao tivemos nenhuma definic;:ao do que iraQ descentralizar, devemos criar
prioridades dos gastos, dentro dos criterios considerados pela SCOF, qual seja, Prioridade zero -
imediata, prioridade 1 - para primeiro semestre de 2016 e prioridade 2'- segundo semestre de 2016.
Passou-se entao a analise de item por item do orc;:amento:

Item 34

•
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34.1 - Renova<;ao de equipamentos qU,e perderao a ~a~antia a partir de abril/2016 ~te 0 primeiro
trimestre de 2017 (lotes 1061 a 1070): um ter<;o prioridade 1 e dois ter<;os prioridade 2;

34.2.1 -Cria<;ao de novas Varas restantes da Lei nQ 12.427); 34.2.2 (Pje 2016 - Cria<;ao de auto
atendimento, e 34.2.3 -Pje - Cria<;aode novo F6rum em SP: prioridade zero;

34.2.4 -Reserva para futuras demandas e 34.2.5 - Reserva Tecnica: prioridade 2;

Item 22 - Presta<;ao de servi<;os de subscri<;ao de servidor de aplica<;ao de JBoss p~r 36 me'ses. Viana
esclareceu que se trata de softwares que suportam as aplica<;5es JBosse que a TI fez um projeto para
adquirir licen<;a corn,suporte.

o Diretor Ricardo Viana esclareceu ai,nda que separaram em dois subitens, Pacotes do Plano Nacional
(CSJT)relativo ao (Pje) e Pacotes a serem utilizados pelo Tribunal. -

Pacote Nacional, itens 22.1; 22.2; 22,3 e 22.4: prioridade 2

Pacote do TRT, itens 22.1; 22.2; 22.3 (que vence em agosto de,2016): prioripa~e 1;

Item 40 -.Aquisi<;ao de terminais de videoconferencia (itens 40.1 a 40.6):, Prioridaqe 2;

Item 35 - Aquisi<;ao de Multifuncional Laser A4

35.1- Renova<;ao de equipamentos sem garantia 2016 - Lote 5055: prioridad'e 2;

35.2 - Renova<;ao de e'quipamentos sem garantia 2016 - Lote 5057: prioridade 2;,
35.3 - Cria<;ao de novas varas restantes d~ Lei nQ12.427: prioridade zero;

35.4 - Pje 2016.:.. Cria<;aode novo F6rum em SP: prioridade zero;

35.5 - Reserva para futuras demandas: prioridade 2;

35.6 - Reserva tecnica: prioridade 2;

Item 27 - Aquisi<;ao de Impressora Laser A4. Itens 27.1 a 27.3: prioridade 2;

Item 41 - Aquisi<;ao de ultrabooks (itens 41.1 a 41.5): Dr. Antero observou que na hip6tese de tlOVOS

cargos devem usar criterio de redistribui<;ao de equipamentos, conforme decisao de ata 3/2015!
lembrando que a previsao e de que nenhum Juiz Substituto tome posse esse ano. 0 Diretor ~icardo
Viana esclareceu que Ultrabooknao ha reserva. prioridade 2;

Item 38 - Aquisi<;ao de Scanner A4

38.1: Renova<;ao de garantia 2016 - Lote 6508 - prioridade 2;

38.2: Renova<;ao de garantia 2916 - Lote 6509 - prioridade 2;
38.3: Cria<;aode novas varas, restantes da Lei nQ12.427 - prioridadezero;

38.4: Pje 2016 - Cria<;aode urn novo f6rum em SP- prioridade z~ro;

38.5: Pje 2016 - Criac;ao ae Autoatendimento - prioridade zero;

38.6: Reserva para futuras demandas - prioridade 2;

38.7: Reserva tecnica - priori dade 2;

Item 33 - Aquisi<;ao de Monitores Adicionais para cria<;ao de varas .

.33.1: Cria<;ao de novas varas, restantes da Lei nQ12.427 - prioridade zero;

33.2: Pje 2016 - Cria<;aode Autoatendimento - prioridade zero;

33.3: Reserva para futuras demand'as - prioridade 2;

33.4: Reserva tecnica - prioridade 2;

33.5: Renova<;ao de equipamento sem garantia 2016 - Lote 7077 - prioridade 2;

33.6: Renova~ao de equipamento sem garantia 2017/1Q Trim - Lote 7079 - prioridade 2;
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33.7: Pje 2016 - Cria~ao de novo f6rum em SP(lona Norte) - prioridade zero.

Item 14 - Aquisi~ao de Unidades de Fita LTO-6 para -backup, para cria~ao de. nOVqSvaras. Diretor
. Ricardo Viana esclareceu que se trata de roba de fita de backup, para.primeiro e segundo grau, que
vence em setembro de 2016~ Considerando tratar-se' de item de seguran~a,.decidiram tratar-se de
prioridade 1;

Item 83 - Aquisi~ao de 'solu~5es diversas. Como consta da planilha 'que 0 Comite 'pode diminuir este
valor da forma que ju/gar conveniente, Dra. Jucirema deliberou pela sua exclusao do or~amento,
posto que considera que nao deva ser uma atribui~ao do Comite deliberar sobre gastos. 0 Diretor
Ricardo Viana esclare~eu que se trata de uma res'erva a ser deliberada pelo Comite sem destina~ao
e~pedfica, de urn valor gerenciavel para demandas emergenciais, conforme deliberado pelo CTI em
reuni5es anteriores. Os Desembargadores solicitaram que a Setin traga na proxima reuniao do CTI a
Na da mencionada reuniao, bern como que 0 valor seja reduzido para R$200.000,00: prioridade 1.

Item 46 - Aquisi~ao de Software de Business Inteligence (BI), ferramenta para captura de dados:
prioridade 1.

Id Pendencia ResponsQvel Prazo

Trazer ata quefaz referencia que 0 item 83 (Aquisi~{jo de Se~{jode Governan~a da 15.06.2015
so/u~oesdiyersas ) e atribui~{jo do Comite Teen%gia da Informa~{jo

Neste momenta 0 Desembargador Paulo Mota eo Diretor Nivaldo retiraram-se do recinto.

3. Analise dos Projetos do PDTI

Em seguida foi discutido 0 segu"ndo item da, pauta, AnaUse dos Projetos do PDTI. Os status dos
projetos foram revisados e apresentado urn gratico com os quantitativos de projetos em cada
situa~ao.
Dos vinte e cinco projetos que foram finalizados, foram definidas tres situa~5es: aqutles que sao
considerados finalizados e com todos os documentos em ordem; aqueles finalizados mas que ainda
ha documentos formais a serem produzidos e. assinados e aqueles onde e necessario .identificar
daramente a entrega do projeto como evidencia de finaliza~ao.

Em rela~ao a todos os demais projetos que estejam em andamento ou ainda nao iniciados, foi
definido que a cada reuniao seriam trazidos os documentos correspondentes para aprova~ao e
assinatura.

Id Pendencia Responsave/ Prazo

Trazer projetos nas pr6ximas reunioes do Cn Se~iio de Governan~ada 15.06.2015
gradativamente. Teen%gia da Informa~{jo

4. Extra- Pauta'- Implanta~ao do assinador de documentos no segundo grau de jurisdi~ao

o Diretor Oswaldo informou que para primeiro grau, 0 AD1, que basicamente e utilizado pelo
Gabinete, em que disponibilizaria esses documentos para 0 magistrado assinar. em lote,
automaticamente ja estaria noacervo, ressaltando que todo documento que vai para 0 acervo vai



Secreta ria de Tecnologia da Informa!;ao

CTI 10
08/06/2015

7

para internet (atas, despachos, senten~a, term os de concilia~ao, acordao), porem as consultas sao
separadas. Poderia aproveitar 0 projeto do AD1 para disponibilizar 0 AD2, renomeando-o para os
gabinetes (posto que 0 AD2sao documentos assinados pel a Presidencia).

Foi observado pel a Diretora Ines que documento constante do site, agora com assinatura
. eletronica, tern validade como documento oficial.

Dr. Antero questionou se e possivel no momenta da assinatura fazer sua publica~ao (AD e
DOE) das decis5es interlocutorias e terminativas, posto que a divulga~ao no AD tern for~a de
documento ofrcial. 0 Diretor Oswaldo ficou de estudar, bern como preencher a ficha e trazer para 0

Comite na proxima reuniao (duas etapas) e depois vai para a Presidencia para ciencia e aprova~ao.

Id Pendencia Responsavel Prazo

Preeneher a Fieha de Solieitac;ao de Demanda para Diretor da Coord. De 15.06.2015
submeter ao en Desenvohiimentode Sistemas

Oswaldo

5. Compliance

Em seguida foi discutido 0 Compliance. Dr. Antero questionou se temos. uma politica definida. Diretor
Ricardo Viana informou que nao tern os, apenas internamente, espera-se fazer isto com est~ projeto.

Dra. Jucirema .questionou os casos nos quais constam "nao adota" e os quais os criterios adotados na
tabela trazida, posto que da maneira exposta nao con segue analisar. Solicitou que a Setin traga cada
dados' concretos para 0 Comite analisar, com proposi~5es com levantamento de como era e como
esta, elencando 0 que nao adota, 0 que mudou de 2014 ate 0 presente momento, e 0 que nada
mudou sera discutido com previsao do que podera ser feito para 2016. 0 aS5unto foi adiado para a
proxima reuniao.

Id Pendencia Responsavel Prazo

Trazer dados atualizados quanto aos quesitos adota e nao Sec;ao de Governanc;a da 15.06.2015
adota do projetos Teen%gia da Jnformac;iio

6. Migra~ao do Samba nos Gabinetes

Ficou defin(do que se divulgue a questao da migra~ao, inicialmente nos gabinetes que ja tern os
computadores trocados, antes do inicio do expediente, das 9hOOas 10hOOe das 10hOOas llhOO.

Id Pendencia Responsavel Prazo

., ~ Comec;ar a migrac;ao do Samba nos Gabinetes das 9 a
10hOO e das 10as llhOO

o Diretor Ricardo Viana sugeriu uma reuniao no dia 25 de junho, as 13hOO para se discutir 0
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organograma do SETIN, alterac;:5es elaboradas no organograma apresentado pela Empresa Veli, na
qual 0 Diretor da Setin Marcio estara presente, aceito pelos Desembargadores referida reuniao.

Dr. Paulo e Dr. Roberto fizeram uma visita a estrutura da Setin, conhecendo data center e storage. 0
Diretor Ricardo Viana questionou se haveria -interesse dos demais Desembargadores em conhecer.
Oeixaram para agendar esta visita futuramente.

A proxima reuniao do eTI foi marcada para 0 dia 15 de junho de 2015, as 13h30.

Nada mais havendo a tratar, a sessao foi encerrada pela Desembargadora Jucirema Maria Godinho
Gonc;:alvese, para constar, foi lavrada a present ata.,

DESEMBARGADORA CAN


