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Ata de Reuniao

Comite de Tecnologia da Informa~ao - CTI
Ata nOO~016

Data: 17"o~016 - 14h as 16h

Local: Audit6rio do 24Qandar do Ediflcio Sede

TRT2
SAO PAULO

Tribunal Regional do Trabalho
da 2!! Regiao

Secretaria de Tecnologia da Informa~ao e Comunica~ao
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PRESENTES

Oesembargadora Jucirema Maria Godinho Gonr;alves

Secretaria de Teenologia da InJormar;ao e Comuniear;ao (Setie)

Oesembargadora Candida Alves Leao .

Oesembargador Roberto Barros da Silva

Marcio Nisi Gonr;alves

Marcio Vinicius Gimenes Milan Ser;ao de Governanr;a de Teenologia da InJormar;ao (SGTI/Setie)

Aos dezessete dias do mes de mar!;o do ana de dois mil e dezesseis, as catorze horas no
Auditorio - 24Q andar - do Ediffcio-Sede do Tribunal Regional doTrabalho da 2~ Regiao, 0 Comite de
Tecnologia da Informa!;ao se reuniu sob a Presidencia da Desembargadora Jutirema Maria Godinho
Gon!;alves com a finalida'de 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
Tecnologia da Informa!;ao e Comunica!;ao - Setic para discussao dos seguintes assuntos:

PAUTA PREVISTA

1. Posicionamento sobre a descentraliza!;ao de recursos por parte do CSJT;

2. Indica!;ao dos nomes dos responsaveis pelos Objetivos Estrategicos do PETIe.

3. Indicadores do PETICpendentes da ultima reuniao.

4. Formata!;ao do plano de a!;oes demandado pela Resolu!;ao nQ211 do CNJ.

5. Posicionamento sobre a renova!;ao do servi!;o de manuten!;ao cla Unidade de Resposta Audfvel.

ASSUNTOS DISCUTIDOS
. 1 Posicionamento sobre a descentraliza~ao de recurso,s por parte do C5JT

o Diretor da Setic, Marcio Nisi, noticiou que conversou sobre a descentraliza!;ao de recursos com a
Presidente e com 0 C5JT.Prosseguiu dizendo que nao foi resl?rvado recurso proprio para itens a serem
custeados pelo Conselho e que, apesar dos cortes, as a!;oes mais importantes foram mantidas.
Reportou que ficou acordado com a Presidencia a solicita!;ao de todas as demandas sem, contudo,
indicar prioriza!;ao.
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Ao ser questionado pela Desembargadora Jucirema, 0 Diretor Marcio informou que a prioriza~ao nao
e colocada pelo Conselho como obrigatoria. Com base nessa informa~ao, a Desembargadora Jucirema

/ opinou que, quando 0 recurso chegar, a destina~ao pode ser- feita no ambito do TRT da 211 Regiao. 0
Diretor Marcio esclareceu que 0 CGTICdo Conselho ficara responsavel pela prioriza~ao.

Dessa forma, 0 Comite concordou que, conforme os recursos forem chegando, 0 TRT pode ir
providenciando a realoca~ao para as demandas prioritarias.

Id Pendencias RespanSQveJ Prazo
--

Noo h6 pendencias

. 2 Indica~ao dos nomes dos responsaveis pelos Objetivos Estra~egicos do PETIC

As equipes multidisciplinares que cuidam dos Objetivos Estrategicos do PEl deverao tam bern receber
magistrados como responsaveis. Serao realizadas tratativas pelo CTI, visando a sugestao de nomes a
Presidencia.

Id Pendencias RespOnsQveJ Prazo

Noo h6 pendencias

. 3 Indicadores do PETICpendentes da ultima reuniao

Com a finalidade de solucionar as pendencias, foram discutidos os seguintes indicadores:

Item 19 - fndice de equipamentos monitorados: 0 Diretor Marci<;>esclareceu que 0 metodo utilizado
hoje faz valida~ao a cada 3 meses, sendo que 0 resultado nao atingido decorre de maquinas que nao
sao validadas a cada 90 dias devido a licen~as mais prolongadas, como licen~a maternidade, por
exemplo.

Item 17 - fndice de riscos do ambiente de processamento central (datacenter): 0 Diretor Marcio
explicou que esse fndice comporta as areas de TI e de Engenharia. A parte da TI esta conclufda e a da
Engenharia ficou pendente por motiv6 de ferias da~ pessoas responsaveis. Ficou decidido que essa
parte seria encaminhada por e-mail.

Esclareceu, ainda, que nas paginas 4, 5 e 7 do documento Gestao de Riscos constam os criterios
possfveis a serem utilizados.

Pelo primeiro criterio, a analise se baseia em quantipade de controles (de urn tqtal de 130 controles
investigados, 45 foram cqnsiderados aplicaveis). 0 Diretor explanou que foi feito urn preenchimento
real com informa~oes da TI e outro "imaginario" com informa~5es da Engenharia. 0 objetivo e fazer
uma primeira coleta e sair do IIcontro.lado" para atingir 0 lIaplicavel".

De acordo com 0 segundo criterio, existe a atribui~ao de pontua~ao para cada item, devendo-se
multiplicar 0 item pelo peso. A diferen~a reside no fato de que ha uma pontua~ao maior para itens

(

rnais importantes. Sendo assim, a meta seria atuar primeiro nos itens mais importantes para atingir a
pontua~ao almejada.

o terceiro criterio eo utilizado pelo CSIC.Ele permite a atua~ao pelo nfvel de risco. Optou-se por atuar
nos riscos IImuito alto", "alto", "medio" e depois IIbaixo". Este criterio nao considera nem quantidade
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nem pontuac;:ao.

A Desembargadora Jucirema declarou sua preferencia pelo terceiro criterio por ter urn carater rnais
explkito, por ser utilizado em outros cenarios e por abordar urn nfvel por ana: no primeiro ano, 0 nfvel
"muito alto", no segundo, 0 nfvel "alto" e assim por diante.

d PETIC devera ser encaminhado para a Secreta ria de Gestao da Informac;:ao Institucional para. ,

formatac;:ao e publicac;:ao.

Id Pendencias Responsavel Prazo

3.1 Encaminhar 0 PETICpara a 5GII 5ETlC/5GTI Mar~o/2016'

. 4 Formata~ao do Plano de a~oes demandado pela Resolu~ao nQ211 do CNJ

o plano de ac;:oesa ser apresentado ao CNJ deve prever as ac;:oesa serem realizadas nas quatro areas,
descritas a seguir. 0 plano a ser apresentado para cada uma delas deve prever sua total adequac;:aoem
anos subsequentes a partir de 2016, sendo que para cada uma das ac;:oesdeve ser estabelecido urn
cronograma a ser cumprido:

- da Governanc;:a e da Gestao da TIC, 2016;
- dos Padroesde Desenvolvimento e da Sustentac;:aodos Sistemas de Informac;:ao, 2017;
- da Infraestrutura Tecnol6gica, 2018;
- do quadro permanente de servidores e da elaborac;:ao de poHtica de gestao de pessoas, 2019.
A Setic levou ao conhecimento dos Membros do CTI os seguintes temas:

- Adequac;:ao da composic;:ao do CTI;

- Formalizac;:aodo Comite de Gestao;

- PDTICalinhado ao Entic-Jud (data de conclusao do documento ate 3ljt)3);
- Processo de aquisic;:aode servic;:osde TIC adequado as diretrizes estabelecidas pelo CNJ;

- Estrutura de TIC compatfvel com os macro processos indicados pelo CNJ;

- Atividades extraordinarias e plantao na area de TIC;

- Definic;:aodos Sistemas Estrategicos de TIC;

o Diretor Marcio reportou que a Resoluc;:aonQ211 do CNJe muito ampla e contem itens cuja atuac;:ao
nao e direta da area de TIC. A discussao com 0 CTI, entao, focou apenas os assuntos ligados a TI de
competencia do Comite. Quan~o ao tema "Adequac;:ao da composic;:ao' do CTI", 0 Diretor Marcio
noticiou que a denominac;:ao do Comite de Tecnologia da Informac;:ao (CTI) devera contemplar as
palavras ilgovernanc;:a" e "comunicac;:ao". Dessa forma, 0 Comite passara a se chamar Comite de
Governan~a de Tecnologia da Informac;:ao e Comunicac;:ao (CGTIC).

No tocante a "Formalizac;:ao do Comite de Gestao de TIC", deverao ser inclufdos os Diretores da Setic,
Marcio Nisi Gonc;:alves, da Coordenadoria de Administrac;:ao de Recursos, Cristiano Munerati, da
Coordenadoria de Atendimento, Claudia Sant'Anna Pinheiro, da Coordenadoriade Desenvolvimento
de Sistemas, Oswaldo Jose Costa da Silva Leme, e da Coordenadoria de Segur~nc;:a, Aquisic;:oes e
Pesquisa, Ricardo Alex Serra Viana, alem dos responsaveis pelos macroprocessos de governanc;:a,
Marcio Vinfcius Meneses Milan, Chefe da Sec;:aode Governanc;:a de Tecnologia da Informac;:ao, e de
seguran<;:ade TI, Leonardo Lufs Soares, Chefe da Se<;:aode Seguran<;:aem Tecnologia da Informa<;:ao.

Com rela<;:aoao tema "PDTIC alinhado ao Entic-Jud", 0 Diretor Marcio noticiou que 0 trabalho estava
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concluido, sendo necessario agora alinhar 0 nosso PDTICao Petic ate 0 dia 31 de mar<;:o.Salientou que
ainda que seja conclufdo urn esbo<;:odo PDTIC, receia que nao haJa tempo habil para finalizar 0
documento ate 0 prazoestabelecido. Esclareceu que essa dificuldade reside no fato de que 0 nOS50
PDTIC vigorou ate 0 dia 31 de dezembro de 2015, 0 que gerou a necessidade de sua reconstru<;:ao, e
nao somente a realiza<;:aode alinhamento. Como justificativa, 0 TRT da 2!l Regiao poderia sugerir a
confec<;:aodeum novo PDTICja alinhado ao Entic-Jud, trabalho que, inclusive, ja foi iniciado. 0 Chefe
da Se<;:aode Governan<;:a de Tecnologia da Informa<;:ao, Marcie Milan, reportou que 0 CNJ ,enviou
apenas os objetivos, mas nao ainda os indicadores. Como nao ha tempo habil para discussao item a
item, 0 Diretor Marcio sugeriu, como segunda op<;:ao,aguardar a chegada dos indicadores, mas
adiantar a elabora<;:ao do PDTIC no qu~ diz respeito aos objetivos. 0 Comite anuiu. Dessa forma, ficou
decidido que a Setic prosseguira os trabalhos e, com a chegada dos indicadores definitivos, finalizara 0
documento. 0 prazo para entrega da minuta do documento e dia 30 de mar<;:o,sendo a publica<;:aodia
30 de ·abril.

Referente ao item "Processo de aquisi<;:aode servi<;:osde TIC adequado as diretrizes estabelecidas pelo
CNJ", 0 Diretor Marcio disse que 0 CNJ estabelece a cria<;:aode urn banco de a<;:6esate 0 dia 30 de
dezembro do corrente. Como nao foi indicado nenhum formato, ficou decidido que a tarefa sera
inserida no cronograma de atua~ao da Setic para ser realizada dentro do prazo, mas apos a defini<;:ao
do formato.

No que diz respeito ao item "Estrutura de TIC compativel com os macro processosindicados pelo CNJ",
o Diretor Marcio reportou que 0 Comite aprovou uma proposi<;:ao de estrutura de TIC que esta sendo
analisada pela Administra<;:ao e que deve ser cumprida ate 0 dia 31 de dezembro do corrente. .

No tocante ao tema "Atividades extraordinarias e plantao na area de TIC", 0 Diretor Marcio expos que
o assunto e cobra~o, mas nao esta formalmente estabelecido neste Regional. Hoje nao ha
contrapartida para 0 servidor que precisa comparecer fora da jornada normal de trabalho. A
Desembargardora Jucirema entende que este tema deve ser submetido a Area de Gestao de Pessoas.

Sobre a "Defini<;:ao dos Sistemas Estrategicos", 0 Diretor Marcio explicou que ha item que este Tribunal
nao utiliza e nao contrata e entende que caberia ao TRT indicar dentre os sistemas de TIC quais sao os
estrategicos. Informouque 0 Comite de Planejamento eGestao definiu, por ora, que os sistemas
estrategicos sao: SAP1, SAP2, SAPg, PJe, Sisdoc, Precad, Sisas e Aud e que ja esta sendo feito
monitoramento da disponibilidade desses sistemas. Consulto.u 0 Comite se 'a Setic poderia usar esses
sistemas que ja estao definidos pela institui<;:ao ou se deveria submeter 0 assunto a outro forum. 0
Comite decidiu que a Setic deve' usar os sistemas ja escolhidos pelo CPG.

Id Pendencias Responsavel Prazo

4.1 Encaminhar Plano de Ar;i5espara 0 eN} Setic 31 de marr;o .

. 5 Posicionamento sobre a renova~ao do servi~o de manutens;ao da Unidade de Resposta Audivel
(URA)

o Diretor Marcio explicou que a Unidade de Resposta Audivel (URA) e utilizada para pesquisa de
tramita<;:ao processual. Apos levantamento, verificou-se que foram realizadas 6.000 consultas/mes.
Contudo, a pesquisa realizada somente conseguiu mapear a quantidade e nao a origem das consultas.
Diante do uso expressivo que ainda e feito desse servi<;:o,.chegou-se a conclusao de que 0 contrato
poderia ser renovado, 0 que, caso nao aconte<;:a, deixara 0 servi<;:o sem garantia. Uma forma de
rastrear a origem dessas consultas seria desligar 0 servi<;:o temporariamente. Assim, ao receber
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ligac;:5esdos i~teressados, a Setic conseguiria identificar a origem de tais consultas.
Ao ser indagado pela Desembargadora Jucirema, 0 Diretor Marcio esclareceu que 0 contrato em
questao e com a empresa Digi Soluc;:5es,que ele vigora ate outubro do corrente, que as consultas s6
trazem andamento dos processos flsicos e que 0 resultado transmitido e 0 mesmo do fornecido pela
internet. A Desembargadora Jucirema entende que 0 contrato nao deve ser renovado, uma vez que
esse servic;:osera desativado naturalmente com a implantac;:ao do PJe.Sugere que seja colocado urn
aviso para que os usuarios saibam que daqui a determinado perfodo de tempo nao havera mais 0

servic;:o.Dessa forma, havera tempo habil de receber 0 feedback dos interessados por esse tipo ae
consulta.

Nada mais havendo a tratar, a sessao foi encerrada pela Desembargadora Jucirema Maria Godinho
Gonc;:alvese, para constar, eu, Claudia Alexandrino Clemente de Souza, lavrei a presente ata.

Id Pendencias Respons6ve/ Prazo I

5.1 Colocar aviso sobre adesativar;iio do servir;o de Setic/CA 180 dias antes do

Iinformar;iio de tromite processual por meio da URA vencimento

DESE RA CANDIDA ALVES L AO

~
DE~ ~DO£ ro:BARRP5DAiILVA


