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Ata de Reuniao

Comite de Tecnologia da Informa~ao - CTI .
Ata n° 11/2015

Data: lStOqt2015 - 15h as 18h
Local: Sala de Audiencia do 1Qandar do Ediffcio-Sede

TRT2
SAO PAULO

Tribunal Regional do Trabalho
da 2! Regiao

Secretaria de Tecnologia da Informa~ao
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PRESENTES

Desembargadora Jucirema Maria Godinho Gon~alves

Secretaria de Tecnologia do Informa~Go (Setin)

Desembargadora Candida Alves LeGo

Des,embargador Roberto Barros do Silva

Desembargador Anterd Arantes Martins

Ricardo Alex Serra Viana

Almir Storck Nunes Se~Go de Governan~a de TI (SGTI/Setin)

Luiz Carlos de Paula Reseck Secreta ria de Controle Interno (SCI)

Antonio Nunes Pereira Secretaria de Controle Interno (SCI)

Bruno Motta de Andrade Nilcleo de Gestiio Estrategica e Projetos (NGEP)

Aos quinze dias do mes de junho do ana de dois mil e quinze, as quinze horas, na Sala de

Audiencia do 12 andar do Ediffcio-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 25! Regiao, 0 (omite de

Tecnologia da Informac;:ao se reuniu sob a Presidencia da Desembargadora Jucirema Maria Godinho

Gonc;:alvescom a finalidade de discutir assuntos que dizem respeito a tecnologia da informac;:ao.

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

Tecnologia da Informac;:ao Substituto - Setin para discussao dos seguintes assuntos:
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PAUlA PREVISlA

1. . Compliance: iGov - avaliac;~rodas evoluc;oes dos itens desde 2014

2. Apreciac;ao e aprovac;ao dos itens de gestao dos projetos do PDTI (TAP,PGPe TEP) que foram
entregues impressos na reuniao anterior

3. Validac;ao do cancelamento de projetos do PDTI, conforme planilha de controle entregue
impressa na reuniao anterior (projetos com "Situac;ao = 6 - Cancelar")

ASSU NTOS DISCUTI DOS

. 1 Compliance: iGov - avaliac;ao das evoluc;oes dos itens desde 2014

a Chefe da Sec;aode Governanc;a de Tecnologia da Informac;ao Substituto Almir preparou graficos que
foram apresentados ao Comite.
a Diretor Substituto Ricardo Viana explicou que todas as questoes foram tabuladas em formato de
planilha, com as alternativas· possiveis e as respostas que 0 TRT informou no questionario, sendo
posteriormente gerados grMicos com a representac;ao dos dados.
Dr. Antero observou que a soma das questoes, por tipo de resposta, nao batia com 0 total de

. questoesdo questionario.
a Chefe Substituto Almir esclareceu que 0 questionario e extenso e qu~ 0 levantamento foi parcial e
que nao estava finalizado. Informau que 0 levantamento se deu por ordem das questoes,. ou seja, do
inicio para 0 fim do questionario.
Dr. Antero sugeriu que, entao, poderia ter sido colocado um espac;o em branco para representar os
dados que ainda nao estavam completamente levantados.
a Chefe Substituto Almir apresentou a planilha e esclareceu 0 significado das dimensoes, dos pesos,
das notas e dos somatorios, sobre as quais 0 questionario foi elaborado.
a Diretor Substituto Ricardo Viana dlsse que os grMicos foram gerados com 0 intuito de se ter uma
visao global das respostas do questionario, a fim de nortear as pr:oximas ac;oes.
Dr. Antero sugeriu que fosse,discutido 0 proximo item da pauta, apos a compreensao dos grMicos.
Ora. Jucirema ressaltou que, para ela, 0 mais itnportante era discutir os 17 itens da pranilha para os
quais foram dados como resposta ."nao adota", correspondente a nota 0 da questao.
Ora. Jucirema salientou que. nao ha justificativa para responder simplesmente que 0 TRT "nao adota"
diante de todas as ferramentas de que 0 Tribunal dispoe, como planejamentos, estrategias etc.
a Chefe Substituto Almir esclareceu. 0 significado dos numeros utilizados como resposta: 0 - nao
adota; 0,2 - iniciou pianos para adotar; 0,5 - adota pa·rcialmente; e 1 - adota integralmente; passou a
explicar a Dimensao denominada Lideranc;a.
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A resposta IInao adotall foi utilizada para 0 quesito: IIA organiza~ao realiza avalia~ao peri6dica de
sistemas de informa~ao?" .
Dr. Antero defende a ideia de que 0 sistema deve prestar a informa~ao para a qual ele foi projetado e
entende que 0 TCU, ao mencionar os termos "avalia~ao peri6dica", quer que se avalie exatamente se
o sistema realiza aquilo a que ele se propoe a produzir.
o servidor da Secreta ria de Controle Interno Luiz Reseck levantou a duvida se a orienta~ao dada em
2014 tinha sido mesmo colocar que 0 TRT "nao adota"" pois lembrou que 0 que deveria constar e que
o TR1"adota parcialmente". Sendo.assim, a nota a ser atribulda deveria ser 0,2 e nao O.
Dra. Jucirema salientou que nao era posslvel trabalhar com dados equivocados.
o Diretor Substituto Ricardo Viana lembrou que 0 levantarnento se deu por ordem das questoes, ou
seja, do 'infcio para 0 fim do questionario e que a revisao ainda era parcial.
Dra. Jucirema ressaltou que toda a planilha deveria estar pronta, tendo em vista que, durante a
reuniao, os Desembargadores podiam come~ar a discussao por qualquer item que desejassem.
Passou-se a avalia~ao dos itens a seguir:
Item "Informa~oes sobre 0 alcance de objetivos de TI".
A resposta dada foi "iniciou pianos para adotar".
Dr. Antero questionou porque hoje a nota e 0,2.
o Diretor Substituto Ricardo Viana disse que nao havia no PETI atual metas nos indicadores e que eles
nao eram divulgados.
o novo PETI que esta em fase de elabora~ao preve indicadores e metas e que, provavelmente, serao
divulgados na internet. .
A partir deste momento, os Desembargadores decidiram que as itens seriam analisados por ordem
das notas, iniciando-se pela nota 0 ate a nota 0,5, independente de terem sido revisadas, sendo
realizada a analise durante a discussao.
Item "Os estudos tecnicos pl"eliminares sao divulgados na internet, juntamente com os editais de
licita<;ao de TI, sendo facilmente acessados": foi dada nota O.
Dr. Antero votou para que fosse mantida a nota O.
Dra. Jucirema solicitou que constasse em ata que, por op~ao estrategica do Comite, decidiu-se manter
a nao divulga<;ao dessa informa<;ao.
Item "Contratos de TI e os respectivos aditivos (inteiro teor) sao divulgados na internet, sendo
facilmente acessados": nota O.
Dr. Antero sugeriu que se continue a publicar 0 extrato-e que seja disponibilizado 0 inteiro teor p~r
meio de urn link para acesso apenas pelos interessados em ler 0 texto completo.
o Diretor Substituto Ricardo Viana ressaltou que sera necessario fazer urn estudo do impacto da
tarefa, tendo em vista os posslveis ajus'tes nas paginas de divulga<;ao do site dQ'TRT e que os dados
sao disponibilizados pela Coordenadoria ~e Compras e Licita<;oes..
o Comite deliberou para atender ao item, mantido 0 sistema atual de divulgar 0 extrato e incluir urn
link para divulga<;ao do inteiro teor e dos aditivos.
Item "As informa~oes sobre gestao e usc de TI divulgados pela organiza~ao atendem aos principios
dos 'Dados Abertos Governamentais'" - nota O.
o Diretor Viana lembrou que esse assunto que tambem e tratado pel a Secreta ria de Gestao da
.Informa~ao Institucional.
o Chefe Substituto Almir solicitou que 0 item fosse avaliapo em reuniao futura, pois sera preciso
aprofundar 0 estudo sobre qual tipo d~dado governamental pode ser divulgado.
Dr. Antero solicitou que os dados sejam trazidos para reuniao com a indica<;ao se ha ou imperativo
legal ou recomenda<;ao para atendimento.
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Item "A organiza~ao define criterios para avalia~ao e atendimento dos pedidos de capacita~ao" - nota
o.
Dr. Antero questionou se esse item ja nao havia side atendido pelo trabalho da empresa VeiL
o Diretor Substituto Ricardo Viana apontpu que 0 trabalho da empresa foi no sentido de gerar urn
plano de capacita~ao, do TRT para os servidores, entretanto, este item poderia se relacionar a
servidor que pede um curso para se capacitar, independente do plano de capacitac;:ao, 0 que foi
entendido pela maioria. 0 Chefe Substituto Almir lembrou, ainda, que 0 resultado do trabalho da Veli
ainda nao havia entrado em vigor.
Dr. Antero ressaltou que 0 item visa a definic;:ao de urn criterio e pediu que ele fosse definido entao.
Item "A organizac;:ao possui algum programa de beneficio, financeiro ou nao, para incentivar 0

desenvolvimento de competencias do pessoal de Ti" - nota o.
Foi levantado se 0 adicional de qualificac;:ao nao poderia ser considerado como beneficio financeiro
'para resposta deste item, entretanto, trata-se de um adicional previsto para toda instituic;:ao e nao 56
do pessoal de TI, nao possuindo regramento e normativo especffico para a area.
Foram levantadas diversas hip6teses. 0 Diretor Substituto Ricardo Viana apontou, por exemplo, se
urn servidor ·de TI que trabalha na area de desenvolvimento nao faria curso na area de infraestrutura,
por entender que nao aumentaria a competencia para desenvolver 0 trabalho no dia a dia. Dr. Antero
discordou por entender que se 0 colaborador faz 0 curso, ainda que na area em que nao atua, pode
ser aproveitado no caso de surgir uma oportunidade. Diante da falta de regramento especffico, 0

Comite deliberou por manter 0 item como "nao adota". Os Desembargadores anufram que os itens
que receberam nota 1 nao necessitariam analise, exceto se houvesse alguma duvida ou necessidade
de deliberac;:ao por parte do Comite. . .
Dr. Antero e Dra. Jucirema solicitaram mais objetividade na apresentac;:ao dos assuntos para que as
reuni5es sejam mais produtivas.
Foram entregues as atas das reuni5es anteriores para assinatura dos Desembargadores, que tiveram
duvidas sobre alguns trechos anotados, os quais foram revisados.
o Comite deliberou que as pr6ximas reuni5es sejam gravadas, pela dificuldade de transcric;:ao de tudo
o que e discutido. .
o Diretor Substituto Viana sugeriu que seja utilizado um mesmo notebook em todas as reuni5es,
sendo que a gravac;:aopode ser realizada pelo gravador do pr6prio equipamento.

I Id i Pendencias Respons6vel Prazo

11.1 Divulga~iio na internet dos indicadores do PET! 2016 ISGT! IApos aprova~iio
do novo PET!

. 1.2 Verifiear caminho tecnico para implementa~iio da inclusiio ISetin Ate 15a reuniiio
do link para divulga~iio do inteiro teor dos coniratos de T!
e aditivos

)..3 Item adiado '~s informa~{jes sobre gestiio e uso de T! SGT! Ate 14a reuniiio
divulgados pela organiza~iio atendem aos princfpios dos
'Dados Abertos Governamentais" com indica~iio se hci ou
imperativo legal ou recomenda~iio para atendimento.

1.4 Defini~iio de criterio para avalia~iio e atendimento dos SGT! Ate 1~ reuniiio
pedidos de capacita~iio.
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· 2 Avalia~ao e Assinatura de Documentos de Projetos do PDTI

Os Desembargadores aprovaram e assinaram os seguintes docl:.lmentos:

TEP do Projeto 5.3 - Viabilizar a Implanta~ao do Processo Judicial Digital

TEP do Projeto 5.4 - Implantar 0 Portal com Acessibilidade

TEP do Projeto 5.27 - Estabelecer procedimentos formais de gestao de mudan~as

TAP do Projeto 5.46 - Documentar os Sistemas que suportam os processos e servi~os criticos do TRT

PGPdo Projeto 5.27 - Estabelecer procedimentos formais de gestao de mudan~as.

Id Pendencia Responsavel Prazo

Nao ,M pendencias.

· 3 Valida~ao do cancelamento de projetos do PDTI

o item nao foi abordado na r~uniao.

•4 Valida~ao das alter.a~6es na planilha de prioriza~~o or~amentaria para 0 e;xerddo 2016 (extra
pauta)

o Diretor Viana apresentou a planilha contendo os ajustes solicitados pelos Desembargadores.
Dr. Antero solicitou observar a cor de fundo a ser colocada na planilha para ficar mais visivel a
informa~aoquando em contraste com a cor preta.

Dra. Jucirema observou que a solicita~ao .do Dr. Antero de nao quebrar a informa~ao ao meio na
planilha havia side feita. Os Desembargadores aprovaram 0 documento, para ser enviado por e-mail
para a seOF.

Id Pendencia Respons6vel Prazo

4.1 Envio do documento re/ereote a priorizar;ao orr;amentaria, Setin
par e-mail, para a SeDF..

,

A pr6xima reuniao do eomite de Tecnologia da Informa~ao - eTI foi marcada para 0 dia 25 de junho de
2015, as 13h30. A reuniao seguinte ficou agendada para 30 de junho de 2015, as 10h30.
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Nada mais' havendo a tratar, a sessao foi encerrada pela Desembargadora Jucirema lYIaria Godinho
Gon~alves e, para constar, a presente ata foi lavrada por mim, Claudia Alexandrino Clemente de Souza.

DESEMBARG

INS

, ,
DESEMBARGAQ R PAULO JOSE RIBEIRO MOTA




